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ATA DE REGISTRO nº 004/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 

Ata de registro de 
preço, para: 

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

Processo Nº: 2022011948 

Validade: 12(doze) meses 

 
Aos 31 (trinta e um) 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:  
 
CONTRATADA: 
 

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 

 
1 – DO OBJETO 
Futura e eventual aquisição de materiais 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 006/2022 e proposta da licitante vencedora, todos partes integrantes deste 
instrumento, como se nele transcritos estivessem. 
 
FORNECEDOR: 
Razão Social: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 
CNPJ: 05.895.525/0001-56 
 

ITEM QTD UND PRODUTO  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNT TOTAL 

1 03 UND Kit hidroterapia 

O Kit possui 01 Prancha Infantil, 01 Colete Ondas 
Adulto, 01 Par de Halter Triangular, 01 Par de Palmar 
Morcego, 01 Par de Caneleira Quádrupla (01 Kg - 
Submersa), 02 Polibóia - Tamanho M, 01 Touca de 
Silicone Preta e 01 Óculos de Natação Preto. Todos 
os produtos em EVA possuem as cores sortidas, ou 
seja, não é possível escolher a cor dos produtos. A 
Prancha Infantil proporciona maior resistência durante 
a flutuação e segurança ao usuário. Auxilia nadadores 

FIORE R$ 715,00 R$ 2.145,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
mailto:objetiva.ltda@terra.com.br
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iniciantes a aprender a movimentação correta do nado, 
em conjunto com exercícios adequados, fortalece a 
musculatura dos membros inferiores e superiores, 
melhorando o desempenho nos treinos de esportes 
aquáticos. O Colete é desenvolvido no formato em 
ondas, com faixa em nylon ajustável, com a 
capacidade de até 120 kg. Ideal para adultos que 
estão aprendendo a nadar ou recuperando de lesões. 
O Halter Triangular possui o principal objetivo de 
tonificação da musculatura dos membros superiores, 
melhorando o desempenho e resistência sobre a água 
na realização de exercícios aquáticos. Acompanha o 
par, no tamanho grande (G): 29x12x12x9 cm, pesando 
de 3,50 à 04 kg submerso. O Palmar Morcego possui 
fixadores ajustáveis para as mãos em velcro. São 
usados nas aulas de natação proporcionando maior 
resistência nas mãos, aumentando a intensidade do 
trabalho cardio, somando ao fortalecimento muscular 
dos membros superiores do corpo, servindo como um 
estímulo para um rápido e eficaz aprendizado. 
Acompanha o par. A Caneleira Quádrupla possui 04 
partes, com faixa em nylon e fecho ajustável de engate 
rápido em propiletileno, fixando de maneira eficiente 
ao usuário. Possui o objetivo de fortalecimento 
muscular dos membros inferiores, melhorando o 
condicionamento e a resistência física. Acompanha o 
par, pesando 01 kg cada caneleira, quando 
submersas. A Polibóia possui o principal objetivo de 
fortalecimento e tonificação muscular dos membros 
superiores e do tronco, oferecendo maior estabilidade 
e resistência durante a flutuação e exercícios 
aquáticos, aprimorando as técnicas de nado além de 
auxiliar no posicionamento das pernas. Acompanha 02 
unidades, no tamanho médio (M): 24x8x12 cm. Touca 
é desenvolvida 100% em silicone, reduz a resistência 
da água e protege o cabelo contra a ação do cloro, 
impedindo que o cabelo entre em contato com a água, 
funcionando como uma barreira protetora. Possui 
tamanho único, sendo adaptável ao diâmetro da 
cabeça do usuário, na cor preta. O Óculos AquaPro S-
500 é desenvolvido em policarbonato e borracha de 
silicone, com excelente resistência a temperatura, uma 
fixação eficiente à cabeça e com as laterais ajustáveis, 
permitindo o uso por adultos e crianças. Design 
moderno, com encaixe confortável ao rosto, impedindo 
a entrada de água na região dos olhos, com lentes 
anti-embaçantes para melhor desempenho na água. 
Com tamanho único, sendo ajustável, na cor preta 

2 04 UND 

Corrente Elo 
Curto Zincada 
4,5mm 3/16" 
Com 12,5kg 

Diâmetro do elo da corrente (D):4,5 mm 
- Fator de segurança da corrente:4:1 
- Comprimento externo do elo da corrente (B):31 mm 
- Largura externa do elo da corrente (A):16 mm 
- Tipo de embalagem da corrente:Saco de ráfia 
- Material da corrente:Aço baixo carbono 
- Tipo do elo da corrente:Curto 
- Suporta: Saco 250kg  

VONDER 
R$ 
1.030,00 

R$ 4.120,00 

3 04 UND 

Suporte 
Giratório Teto 
para Saco de 
Pancadas/ 
Cadeira de 
Balanço/ 
Branco 

Suporte construído em aço, com pivô giratório. 
Tipo de pintura :Epóxi -pó -Branco. 
Indicação: Suporte para saco de pancadas, cadeiras 
de balanço, suporte TRX. 
Carga suportada: 180kg ( desde de fixado 
corretamente). 
Acompanha o Kit de instalação. 
Tamanho do produto 

ART FORTE R$ 228,00 R$ 912,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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15cm(comprimento)x15cm(largura)x8cm(altura) 

4 10 UND 

Kit aparelho de 
Pressão 
esfigmomanôm
etro Nylon 

Este medidor de pressão com estetoscópio possui 
braçadeira em nylon com fecho em velcro; manguito e 
pera em PVC, válvula de deflação em metal cromado 
e manômetro aneroide feito em liga metálica resistente 
a choques. É ideal para medição das pressões 
sistólica (alta), diastólica (baixa), da frequência 
cardíaca e dos ruídos pulmonares 

PREMIUM R$ 150,00 R$ 1.500,00 

5 06 UND 
Goniometro em 
acrílico 

O Goniômetro é desenvolvido em acrílico, oferecendo 
durabilidade e resistência. 20 cm de comprimento. É 
utilizado na fisioterapia para avaliar a amplitude do 
movimento e a variação da articulação. Permite a 
angulação de 0 a 360º graus 

ARKTUS R$ 64,00 R$ 384,00 

6 07 UND 
Kit Tubing 11 
peças e 5 mini 
bands Elástico 

Kit Tubing 11 Peças + Mini Bands e Sacolinha produto 
de alta resistência para superar todos os limites e levar 
seu treino para outro nível. Seus tubings são feitos 
com 100% látex natural, que gera o dobro de 
resistência e elasticidade. Seus elásticos são 
conectados a uma tira de tecido de paraquedas, o que 
proporciona máxima durabilidade. Os mosquetões são 
de aço com largura dupla e suas alças de mão são 
maiores e mais acolchoadas, gerando muito mais 
conforto e segurança para seu treino! O kit Tubing vem 
com 5 elásticos de borracha em forma de tubo 
duplamanete reforçados, feitos de látex de alta 
qualidade e resistência. Cada elástico tem 1,20 m de 
comprimento com garras em metal. É possível realizar 
os exercícios usando 1 ou até 5 elásticos ao mesmo 
tempo, criando assim, mais de 30 níveis diferentes de 
resistência. o kit é possível fazer exercícios para 
trabalhar diversos grupos musculares, tanto 
superiores, como: braços, peitoral e costas, quanto 
inferiores: glúteos, coxas, pernas e panturrilhas. 
Finalidade: ganho de força, resistência, aumento de 
massa magra, tonificação muscular e melhora de 
condicionamento físico o kit inclui: 5 elásticos tubing 
em 100% látex natural, gancho em aço inoxidável e 
tirar em tecido resistente e costura reforçada, sendo: 1 
elástico amarelo de 4.5 kg de resistência 1 elástico 
verde de 6.5 kg de resistência 1 elástico vermelho de 
9.1 kg de resistência 1 elástico azul de 11,3kg de 
resistência 1 elástico preto de 13,6 kg de resistência 2 
alças de mão revestidas de espuma 2 tiras para 
tornozelo 1 âncora para colocar na porta 1 encarte 
com 30 exercícios 1 encarte com acesso a link para 
vídeo aula em português 1 bolsa em nylon Força 
combinável: as faixas elásticas podem ser usadas 
individualmente ou empilhadas totalizando até 45kg. 
se você é um profissional experiente ou está apenas 
iniciando, o kit tem um sistema de metal multiclip para 
uma série de combinações que variam de 4,5 kilos até 
45 kilos. Seus elásticos de resistência podem ser 
usados para trabalhar braços, pernas, abdômen e 
todos os músculos intermediários. Kit 5 Mini Bands o 
conjunto com 5 mini bands é de látex de alta qualidade 
e possui 5 níveis de resistência: ultra leve (verde), leve 
(azul), médio (amarela), forte (vermelha) e ultra forte 
(preta). as mini bands podem ser usadas juntas ou em 
separado, permitindo que você tenha diversos tipos de 
resistência. cada mini band tem 30cm de comprimento 
e 5cm de largura O kit de mini bands é indicado tanto 
para iniciantes, que podem ir evoluindo gradualmente 

IMPORT 
RESISTANC
E 

R$ 259,00 R$ 1.813,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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e aumentanto o nível de resistência, mas também para 
quem já treina usando níveis de resistência de 
intermediário à forte. 

8 02 UND 

Exercitador 
Respiratório e 
Incentivador da 
Higiêne 
Brônquica de 
Oscilação Oral 
de Alta 
Frequência  

Desenvolvido para mobilizar as secreções 
pulmonares, facilitando e estimulando a expectoração 
sem o uso de medicamentos. 
Principais benefícios: produz vibrações na caixa 
torácica; mobiliza as secreções; facilita a 
expectoração. 
Benefícios adicionais: 'drug free', reduz a dispnéia 
(falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência 
respiratória; fácil de usar. 
É amplamente empregado na fisioterapia respiratória 
para promover a higiene brônquica, com o objetivo de 
facilitar a expectoração e combater o acúmulo de 
secreções, prevenindo infecções bronco-pulmonares e 
restabelecendo as funções pulmonares. 
 

NCS R$ 113,00 R$ 226,00 

9 03 UND 

E
Estesiômetro 
Monofilamento
s de Semmes-
Weinstein em 
Nylon Para 
Avaliação da 
Sensibilidade 
e Alterações 
das 
Habilidades 

O Kit Estesiômetro para Avaliação da Sensibilidade e 
Alterações das Habilidades foi projetado e 
desenvolvido por especialistas e atende aos padrões 
internacionais de qualidade. É um instrumento 
fundamental de medição e avaliação do nível de 
sensibilidade da pele. Simples de utilizar, o Kit 
consiste em um conjunto de monofilamentos de nylon, 
em seis diâmetros calibrados para exercer forças 
específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados 
sobre a pele. Assim, o Kit inclui os filamentos 
Semmes-Weinstein mais indicados para detectar 
alterações funcionais no pé e na mão.  

SORRI R$ 660,00 R$ 1.980,00 

10 04 UND 
Óculos de 
Proteção para 
Laserterapia  

O Óculos de Proteção para Laser foi desenvolvidos 
para oferecer o máximo de proteção. A armação é de 
material resistente a choques mecânicos, 
proporcionando ainda ótima ventilação, conforto e 
ótima durabilidade. Possuem capacidade de proteção 
contra raios UVA, UVB e infravermelho, e é 
recomendado para todos os comprimentos de onda 
nos tratamentos de Laserterapia. Sua qualidade é 
comprovada, sendo testado e aprovado dentro dos 
padrões internacionais de qualidade e da norma 
ANSI.Z.87.1/2003. Possui lentes com tratamento 
contra riscos, hastes e suporte nasal ajustáveis e a 
lente possui uma curvatura lateral que garante máxima 
proteção contra os raios infravermelhos. 
 

IBRAMED R$ 183,00 R$ 732,00 

11 05 UND 
Hand Grip 
Dinamômetro 
Digital 130kg 

O dinamômetro é indicado para os praticantes de 
esporte que demandam força nos punhos e mão, 
sendo ideal para treinamento para praticantes de: 
ginástica artística e olímpica, tênis, alpinismo, 
halterofilismo, fisioculturismo, atletismo, baseball, 
basquete, vôlei, golfe, educação física, triatlon, 
ciclismo, artes marciais, judô, caratê, jiu-jitsu etc. 
Serve também para treinamento e recuperação de 
lesão muscular das mãos e punhos, como LER, 
indicado para reabilitação 

CAMRY R$ 385,00 R$ 1.925,00 

12 05 UND 

Faixa Elástica 
Thera Band - 
Vermelho 
Médio - 1M 

Exercícios e Fisioterapia ARKTUS R$ 81,00 R$ 405,00 

13 05 UND 

Faixa Elástica 
Thera Band - 
Verde Forte - 
1M -  

Exercícios e Fisioterapia ARKTUS R$ 88,00 R$ 440,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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14 05 UND 

Faixa Elástica 
Thera Band - 
Amarelo Suave 
- 1M -  

Exercícios e Fisioterapia de Reabilitação ARKTUS R$ 74,00 R$ 370,00 

15 03  UND 
Tornozeleiras – 
Par - 1/2 kg 

Especificações Técnicas 
Tornozeleira - Par – com Peso; 
Material: nylon e areia; 
Vendido aos pares; 
Fecho ajustável em velcro; 
Cor: azul. 

CARCI R$ 46,00 R$ 138,00 

16 03  UND 
Tornozeleiras – 
Par - 1 kg 

Especificações Técnicas 
Tornozeleira - Par – com Peso; 
Material: nylon e areia; 
Vendido aos pares; 
Fecho ajustável em velcro; 
Cor: azul. 

ARKTUS R$ 42,00 R$ 126,00 

17 03  UND 
Tornozeleiras – 
Par - 2 kg 

Especificações Técnicas 
Tornozeleira - Par – com Peso; 
Material: nylon e areia; 
Vendido aos pares; 
Fecho ajustável em velcro; 
Cor: azul. 

ARKTUS R$ 78,00 R$ 234,00 

18 03  UND 
Tornozeleiras – 
Par - 3 kg 

Especificações Técnicas 
Tornozeleira - Par – com Peso; 
Material: nylon e areia; 
Vendido aos pares; 
Fecho ajustável em velcro; 
Cor: azul. 

ARKTUS R$ 109,00 R$ 327,00 

19 03  UND 
Tornozeleiras – 
Par - 4 kg 

Especificações Técnicas 
Tornozeleira - Par – com Peso; 
Material: nylon e areia; 
Vendido aos pares; 
Fecho ajustável em velcro; 
Cor: azul. 

ARKTUS R$ 126,00 R$ 378,00 

20 02 UND 
Eletrodos 
Vaginais 

 

Eletrodo destinado para fortalecimento do assoalho 
pélvico. 
Indicado para utilização em pacientes do sexo 
feminino. 
Dimensões sem embalagem. 
Comprimento: 19 cm 
Diâmetro: 2 cm 

QUARK R$ 681,00 R$ 1.362,00 

21 02 UND 

Luva com 
Câmara Única 
para Angiotron - 
Engate De 
Plástico 

Câmara pneumática para compressão de membros no 
formato de luva. A luva câmara única é produzida em 
PVC e possui formato cônico para atender os 
requisitos de drenagem linfática e venosa. Suas 
dimensões atendem uma ampla gama de pacientes. 
A luva câmara única é utilizada nos seguintes 
equipamento: 
Angiotron 2S 
Angiotron A1 Plus  
Angiotron Linfomast 
Acessórios 
01 Malha tubular de algodão 
01 Tubo de silicone com engate rápido 
 

QUARK R$ 740,00 R$ 1.480,00 

22 02 UND 

Bota com 
Câmara Única 
para Angiotron 
2s A A1 - 

Câmara pneumática para compressão de membros no 
formato de bota. A bota câmara única é produzida em 
PVC e possui formato cônico para atender os 
requisitos de drenagem linfática e venosa. Suas 

QUARK R$ 826,00 R$ 1.652,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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Engate de 
Plástico 

dimensões atendem uma ampla gama de pacientes. 
A bota câmara única é utilizada nos seguintes 
equipamento: 
Angiotron 2S  
Angiotron A1 Plus 
Acessórios 
01 Malha tubular de algodão 
01 Tubo de silicone com engate rápido 
 

23 04 UND 

Válvula 
unidirecional 
com PEEP – 
VUP 

A válvula PEEP é utilizada no ressuscitador manual e 
também em conjunto com o circuito de CPAP, 
ventilação mecânica e aparelhos de anestesia 
 
Mecanismo: Mola  
Válvula de Segurança: 40 cmH2O  
Ajuste de PEEP: 0 a 20 cmH2O 
Dimensões: 93,5 mm x 95,5 mm x 35,0 mm  
Peso líquido: 66 g 

LUMIAR R$ 470,00 R$ 1.880,00 

24 03 UND 
Ambú 
Reanimador 
Manual  

Adulto Silicone Completo SAFTI R$ 350,00 R$ 1.050,00 

25 03 UND 
Ambú 
Reanimador 
Manual  

Infantil Silicone Completo SAFTI R$ 339,00 R$ 1.017,00 

26 05 UND 

Treinador 
Muscular 
Inspiratório – 
Leve 

Possui alta tecnologia, design ergonômico e compacto, 
fluxo de ar otimizado e fabricado com tecnologia 
antimicrobiana, garantindo higiene para o usuário, 
medicamentos 

Dados Técnicos 
Material: 
Bocal: PVC sem látex. 
Válvula: Borracha de silicone. 
Anilha: Borracha nitrílica. 
Mola: Aço inoxidável. 
Tensor: Nylon reforçado 66. 
Bolsa de fecho: PVC. 
Corpo principal, câmara inferior, tampa, botão de 
ajuste de carga e mola para nariz: Polipropileno. 
Cor: Branco 
Dimensões aproximadas: 15,5 cm x 16,5 cm x 7 cm (A 
x L x P) 
Peso aproximado: 155g 
Carga liberada: 3 a 78 cmH2O 

 

POWERBRE
ATHE 

R$ 
1.180,00 

R$ 5.900,00 

27 05 UND 

Treinador 
Muscular 
Inspiratório – 
Médio 

Tem resistência média com 9 níveis de cargas 
ajustáveis. Ele pode ser utilizado como uma terapia 
individual ou em conjunto com a reabilitação pulmonar. 

Dados Técnicos 
Cor: azul 
Dimensões aproximadas: 15,5cm x 16,5cm x 7cm (C x 
L x A) 
Peso aproximado: 0,175 kg 
Resistência: média 

Composição do produto: 
Bocal: PVC sem látex 
Válvula de aba: borracha de silicone 
Anilha: borracha nitrílica 
Mola: aço inoxidável 
Tensor: nylon reforçado 66 
Bolsa de fecho: PVC 
Corpo principal, câmara inferior, tampa, botão de 

POWERBRE
ATHE 

R$ 
1.130,00 

R$ 5.650,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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ajuste de carga e mola para nariz: polipropileno. 

28 10 UND 
Kit Epap / Cpap 
Adulto  

Composto por: 
Manual de instruções  
Presilha de 4 pontas ajustável em silicone flexível; 
Máscara oronasal de coxim ajustável através da 
válvula e garra 4 pontas (nr5) ADULTO 
Conector T com válvula unidirecional  
Válvula de PEEP (tipo spring load) com ajustes 
marcados de 2,5 a 20,0 cmH2O 

MAKE LINE R$ 650,00 R$ 6.500,00 

29 05 UND 

Válvula 
Reguladora 
para Cilindro 
com Fluxometro 
Oxigênio  

A Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxômetro é 
resistente de alta qualidade este produto é 
desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze 
sintetizado.  
Informações Adicionais:  
- Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 
315 Kgf/cm²)  
- Corpo: Latão cromado 
- Conexões de entrada e saída: Latão cromado 
- Manômetro: Aço com pintura epóxi 
- Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para 
entrada de 100 Kgf/ cm² 
- Conexões de entrada e saída, conforme as normas 
ABNT 
- Para segurança, recomenda-se a verificação da 
calibração no mínimo 1 vez ao ano. 

HAOXI R$ 445,00 R$ 2.225,00 

30 05 UND 
Bola Suíça / 
Pilates 45 Cm 

A Bola Suíça foi desenvolvida a partir de conceitos 
modernos, fabricada em PVC garantindo resistência e 
segurança, suporta até 150 Kg e possui sistema anti-
burst, ou seja, se perfurada, a bola não estoura 
repentinamente, irá esvaziar-se lentamente, evitando 
acidentes e oferecendo maior resguardo ao usuário. A 
Bola Suíça é ideal para exercícios de condicionamento 
físico, pode ser usada individualmente ou em par nas 
práticas de diversos esportes, proporcionando maior 
equilíbrio e coordenação motora. Os exercícios 
realizados com a Bola Suíça contribuem para o 
aumento da força, agilidade e velocidade, excelente 
para trabalhar o centro de força (CORE). Concede a 
utilização em academias, estúdios de Pilates, Yoga, 
clínicas de Fisioterapia, uso domiciliar, entre outros. 
Permite a escolha da bola ideal para cada usuário, 
com os tamanhos disponíveis classificados de acordo 
com as cores: Amarelo 45cm, Verde 55cm, Roxa 
65cm, Azul 75cm e Cinza 85cm de diâmetro. 
Acompanha bomba de ar para enchimento da bola. 
 

ARKTUS R$ 98,00 R$ 490,00 

31 05 UND 
Bola Suíça / 
Pilates 55 Cm 

A Bola Suíça foi desenvolvida a partir de conceitos 
modernos, fabricada em PVC garantindo resistência e 
segurança, suporta até 150 Kg e possui sistema anti-
burst, ou seja, se perfurada, a bola não estoura 
repentinamente, irá esvaziar-se lentamente, evitando 
acidentes e oferecendo maior resguardo ao usuário. A 
Bola Suíça é ideal para exercícios de condicionamento 
físico, pode ser usada individualmente ou em par nas 
práticas de diversos esportes, proporcionando maior 
equilíbrio e coordenação motora. Os exercícios 
realizados com a Bola Suíça contribuem para o 
aumento da força, agilidade e velocidade, excelente 
para trabalhar o centro de força (CORE). Concede a 
utilização em academias, estúdios de Pilates, Yoga, 
clínicas de Fisioterapia, uso domiciliar, entre outros. 
Permite a escolha da bola ideal para cada usuário, 
com os tamanhos disponíveis classificados de acordo 

ARKTUS R$ 118,00 R$ 590,00 
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com as cores: Amarelo 45cm, Verde 55cm, Roxa 
65cm, Azul 75cm e Cinza 85cm de diâmetro. 
Acompanha bomba de ar para enchimento da bola. 
 

32 05 UND 
Bola Suíça / 
Pilates 65 Cm  

A Bola Suíça foi desenvolvida a partir de conceitos 
modernos, fabricada em PVC garantindo resistência e 
segurança, suporta até 150 Kg e possui sistema anti-
burst, ou seja, se perfurada, a bola não estoura 
repentinamente, irá esvaziar-se lentamente, evitando 
acidentes e oferecendo maior resguardo ao usuário. A 
Bola Suíça é ideal para exercícios de condicionamento 
físico, pode ser usada individualmente ou em par nas 
práticas de diversos esportes, proporcionando maior 
equilíbrio e coordenação motora. Os exercícios 
realizados com a Bola Suíça contribuem para o 
aumento da força, agilidade e velocidade, excelente 
para trabalhar o centro de força (CORE). Concede a 
utilização em academias, estúdios de Pilates, Yoga, 
clínicas de Fisioterapia, uso domiciliar, entre outros. 
Permite a escolha da bola ideal para cada usuário, 
com os tamanhos disponíveis classificados de acordo 
com as cores: Amarelo 45cm, Verde 55cm, Roxa 
65cm, Azul 75cm e Cinza 85cm de diâmetro. 
Acompanha bomba de ar para enchimento da bola. 

ARKTUS R$ 136,00 R$ 680,00 

33 25 GL 
Gel de Contato 
Para 
Ultrassom.  

Galão de 5kg 
Proporciona ótima condutibilidade, que  
facilita transmissão de ondas durante sua aplicação 
Altamente deslizante. 
Inodoro e não mancha a pele ou a roupa 
Gel com espessantes de grau farmacêutico, garante 
maior confiabilidade em relação à toxicidade e 
reações no corpo 
Viscosidade ideal, responsável pela estabilidade do 
gel no corpo do usuário 

BIOGEL R$ 70,00 R$ 1.750,00 

34 25 UND Bola de Plástico  Dente de Leite SM R$ 9,60 R$ 240,00 

35 04 KIT 

Kit TR3 Técnica 
de 
Readaptação e 
Reorganização 
Respiratória  

(Ambu, VUP, máscara facial, manômetro e traqueia 
com bico) 

SAFE R$ 440,00 R$ 1.760,00 

36 40 PCT 
Pacotes de 
bolas de 
algodão 

100g é composto de fibras 100% algodão, purificadas 
e alvejadas. Em formato de bolas facilita a 
higienização e assepsia da pele, remoção de 
maquiagem, esmalte, higiene do bebê, etc 

FAROL R$ 10,80 R$ 432,00 

TOTAL FORNECEDOR: R$ 52.813,00 

 
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. 
 
1 – DO PRAZO DE ENTREGA 

A CONTRATADA deverá entregar os materiais em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Autorização de 
Fornecimento por meio de solicitações por escrito. 
 
4 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

http://www.unicerrado.edu.br/


      
 

9 

www.unicerrado.edu.br 

Rodovia GO 320, s/n - Jardim Santa Paula - CEP: 75600-000 - Goiatuba-GO 

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 50% 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 
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 materiais 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: 
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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 
materiais 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° 006/2022 e 
à sua proposta e nesta Ata; 
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 materiais 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; 
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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 materiais licitados em no máximo até 30 (trinta) 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 materiais 
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 materiais que foram entregues. 
q) A licitante vencedora deverá fornecer materiais 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 materiais fornecidos. 
 
9 – DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 3 (três) vezes de acordo com à entrega dos materiais, 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 materiais. 
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.  
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; 
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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. 
 
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, 31 de maio de 2022. 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 
Vinicius Vieira Ribeiro 

 
 
 
 

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

Testemunhas: 
 
Nome 
CPF n° 
 
Nome 
CPF: 
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