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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 005/2022 

 

Processo nº 2022011948, para futura e eventual aquisição de 

equipamentos destinados a atender as necessidades do Curso 

de Fisioterapia da FESG/UNICERRADO. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 

procedimento licitatório, em especial o julgamento pela Pregoeira e adjudicação, inserto nestes autos, 

bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições 

do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR 

o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão para a futura e eventual aquisição de 

equipamentos destinados a atender as necessidades do Curso de Fisioterapia da 

FESG/UNICERRADO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das Empresas: 

 

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 24.103.721/0001-95, 

estabelecida no endereço AV. SAO PAULO S/N QD.06 LT. 05 SALA 02 - SETOR VILA BRASILIA - 

APARECIDA DE GOIANIA - GO, neste ato representada por DIEGO SAMMER SANTOS, portador do 

CPF nº 068.630796-82; 

ITEM QTD UND PRODUTO  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO MARCA 
Valores 

Unitário Total 

1 03 UND 

I

DIAPULSI

990 - 

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 

NEURODY

N II 
R$ 4.550,00 R$13.650,00 

4 03 UND 

Manovacuô

metro 

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) 

DORMED - 

MVV011 R$ 5.800,00 R$ 17.400,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 

05.895.525/0001-56, estabelecida no endereço RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES N. 66 QD. 16 

LT. 22 - SETOR JARDIM PRESIDENTE - GOIANIA - GO, neste ato representada por CLEUBER 

ACERLY DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 394.522.801-82; 

exclusivo 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 

MEDICAT

E 
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 

CARCI R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 37.647.559/0001-

18, estabelecida no endereço ALAMEDA P-2 N.855 - SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - 

GO, neste ato representada por JOSÉ ANTONIO DE LIMA, portador do CPF nº 123.084.041-91; 

 

 

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 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 

emborracha

dos 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 

Infravermel

ho 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 

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

•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. 

 

MIR / 

MINISPIR 
R$ 

21.000,00 
R$ 21.000,00 

6 02 UND 

Negatoscópi

o para 

parede – 

metal 

branco 

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 

ORTOMED 

/ OM502.1 R$ 900,00 R$ 1.800,00 

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

10 03 UND 

Tábua de 

Equilíbrio 

para 

Propriocepç

ão  

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 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. 

ARKTUS / 

PA00643A R$ 340,00 R$ 1.020,00 

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 / 

PA00635A1

1 
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, 

QUARK / 

DUALPEX 
R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 33.546.315/0001-

98, estabelecida no endereço AV. BERNARDO SAYÃO QD. 46 LT. 06 - CENTRO - RIALMA - GO, 

neste ato representada por DOUGLAS HENRIQUE MAIA ALMEIDA, portador do CPF nº 758.016.631-

34 

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, 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 

961URO 

21 01 UND 

Esteira 

Elétrica/erg

ométrica 

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 

TESLA R$ 4.450,00 R$ 8.900,00 

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

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 

Bioimpedân

cia 

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 

THERAPEP R$ 760,00 R$ 2.280,00 

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

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 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. 

IBRAMED R$ 2.650,00 R$ 7.950,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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Valor Total: R$ 135.584,00 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais). 

 

Importa-se o presente Pregão no valor total de R$ 135.584,00 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e 

oitenta e quatro reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária abaixo: 

 

03.0301.12.364.0430.1130.449052 

 PUBLIQUE-SE. 

 

Goiatuba, 26 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 
 

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 

Dinamômetr

o 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, 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. 

ARKTUS R$ 440,00 R$ 6.160,00 

VALOR TOTAL FORNECEDOR R$ 44.730,00 

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

