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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 006/2022 

 

Processo nº 2022011948, para futura e eventual aquisição de 

materiais 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 

materiais destinados a atender as necessidades do Curso de Fisioterapia da FESG/UNICERRADO, 
apresentando-se como propostas mais vantajosas as das Empresas: 

 

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; 

 

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 

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 

FIORE R$ 715,00 R$ 2.145,00 
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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 

15cm(comprimento)x15cm(largura)x8cm(altura) 

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

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 

IMPORT 

RESISTANC

E 

R$ 259,00 R$ 1.813,00 
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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 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 

Monofilament

os 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 
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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 

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 - 

Engate de 

Plástico 

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 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 

QUARK R$ 826,00 R$ 1.652,00 
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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 ajuste 

de carga e mola para nariz: polipropileno. 

 

POWERBRE

ATHE 

R$ 

1.130,00 
R$ 5.650,00 

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 

HAOXI R$ 445,00 R$ 2.225,00 
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- 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. 

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 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$ 118,00 R$ 590,00 

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 

BIOGEL R$ 70,00 R$ 1.750,00 

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

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 

 

Valor Total: R$ 52.813,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e treze reais). 

 

Importa-se o presente Pregão no valor total de R$ 52.813,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e treze 

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

 

03.0301.12.364.0430.2217.339030 

 PUBLIQUE-SE. 

 

Goiatuba, 27 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 
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