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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

EXTRATO DE DE PUBLICAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 081.01.2.5/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. PARTES. Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi - MA, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, CNPJ n° 01.612.331/0001-45, e as empresas F P DA SILVA 

EIRELI, CNPJ nº. 30.625.432/0001-59; W.W.R DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº. 

11.661.354/0001-01; A F SOARES MACIEL – ME, CNPJ nº. 31.842.120/0001-60. Objeto: Eventual Aquisição de material 

permanente (eletroeletrônico, Eletrodoméstico, Mobiliário e material hospitalar), para atender as demandas da Administração 

Municipal de Boa Vista do Gurupi, conforme segue: 
, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição do objeto Marca Unid. Quant. 
Preço 

Unitário 

3 

Armário de aço 02 portas com cinza em chapa 26 com dobradiças 

chave com cópia, 04 prateleiras sendo regulável de altura 01 fixa 

puxador tipo alça em nylon, todas as partes em com tratamento 

anticorrosivo e pintura eletrostática em pó. dimensões: 

09x0,35x1,98 cor: cinza 

Modelo moveis UND 12 R$ 870,00 

5 
Armário em aço com 02 portas, tipo escaninho, com divisória para 

pasta az, 1,500mm altura x 750mm largura 350mm profundidade 
Modelo moveis UND 6 R$ 1.350,00 

8 

Arquivo de aço com 04 gavetas em chapa 26 com gavetas 

deslizantes, puxador tipo alça em nylon, fechadura com 

fechamento simultâneo, cavidade para porta etiqueta, todas as 

partes metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura 

eletrostática a pó. dimensões: 0,47x0,57x1,33m cor cinza 

Modelo moveis UND 20 R$ 720,00 

10 

Cadeira auxiliar tipo secretaria fixa interlocutor trapézio em aço 

industrial 7/8 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática 

em pó na cor preto, acabamento com sapata em nylon injetado, 

assento e encosto em madeira multilaminada 10mm de espessura, 

espuma injetada revestida em tecido polipropileno com 

acabamento preto. 

Modelo moveis UND 12 R$ 225,00 

11 

Cadeira diretor sem braço acabamento preto com 5 patas com 

rodízios duplos em nylon com eixo de aço. assento e encosto em 

madeira multilaminada anatômico, espuma injetada, revestimento 

em couro base giratória nylon a gás com rodizio. 

Modelo moveis UND 30 R$ 740,00 

 
 
 

Nome empresarial: F P DA SILVA EIRELI 

CNPJ nº: 30.625.432/0001-59 

Endereço: situada na Rua Mil e Cem, n° 10 A, Jardim das Margaridas, São Luís – MA 

Telefone: (98) 98480-8400 

E-mail: francivaldosilva01@gmail.com 

Representante legal: Francivaldo Pereira da Silva 

CPF Nº: 004.387.143-77 
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15 

Cardeira escola universitária master com porta livros, em 

marfinite, com prancheta fixa lateral, assento e encosto anatômico, 

base com estrutura em aço industrial, com 4 pés. Porta livros em 

aço industrial.  

Modelo moveis UND 300 R$ 210,00 

 

 
22 Gaveteiro volante com 4 gavetas  Modelo moveis UND 7 R$ 510,00 

24 

Longarina c/ 4 lugares em marfinite base preta em aço tubular 

30x50 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó 

com acabamento embutido em polipropileno ou tecido injetado.  

 

Modelo moveis und 12 R$ 780,00 

27 

Mesa de escritório, com 04 gavetas possuindo fechadura cilíndrica 

(trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 

0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 

18mm, material do tampão mdf (chapas de fibras de madeira), ou 

compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-

cupim, sapatas 1/8”. Medida: largura 0,90m x comprimento 1,80m 

x altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. 

Garantia do fornecedor: 12 meses. 

Mp moveis UNID 6 R$ 420,00 

29 

Mesa para computador - base em madeira/mdp/mdf/similar, 

material de confecção em madeira/mdp/mdf/similar, divisões de 

03 a 04 gavetas, suporte para cpu, suporte para teclado, suporte 

para impressora. 

Mp moveis UND 7 R$ 640,00 

32 

Bebedouro de coluna para garrafão de até 20 litros de água - com 

2 (duas) torneiras (água gelada e natural) reservatório de água 

protegido em material atóxico, tampo frontal em polietileno e 

laterais em inox, conexões hidráulicas interna em material atóxico, 

serpentina externa, sistema de refrigeração a gás ecológico, 

compressor, regulador de temperatura, voltagem 220 volts.  

IBBL UNID 8 R$ 960,00 

35 
Bebedouro industrial - com 4 torneiras, com filtro interno, 

capacidade de 150 litros, aço inox. 220 volts. 
Modelo moveis UND 6 R$ 2.975,00 

38 Freezer horizontal 2 portas cap.  420 litros Consul UND 4 R$ 3.250,00 

41 

Liquidificador industrial - capacidade: 6 litros; 3 velocidade; 

design moderno, motor alta potencia, fácil limpeza; aço inox; 

voltagem: 110/220 v. 

Fak UNID 4 R$ 965,00 

45 Aparelho de ar condicionado 12.000 btus tipo splint Eletrolux UND 12 R$ 2.300,00 

46 Aparelho de ar condicionado 9.000 btus  tipo splint Eletrolux UND 12 R$ 1.970,00 

49 Fogão comum 4 bocas com forno Mônaco UND 4 R$ 590,00 

52 Fogão ind 4 bocas com forno de alta pressão Metalmaq UND 3 R$ 1.140,00 

55 Geladeira/ refrigerador - capacidade de 250 a 299 l  Metalmaq UND 3 R$ 2.380,00 

56 

Liquidificador normal - capacidade: 2 litros; 3 velocidade; design 

moderno, motor potente, fácil limpeza; aço inox; voltagem: 

110/220 v. 

Mudial UND 4 R$ 280,00 

59 Quadro branco com as seguintes dimensões: 1,20 x 2,00 Standard Stalo UND 20 R$ 340,00 

61 Ventilador de mesa 30 cm c/ 3 velocidade Mallory UND 12 R$ 138,00 

65 
Caixa amplificada c/ microfone, brutuf, entrada usb e cartão de 

memoria 
Amvox UND 5 R$ 1.390,00 

69 Tela para retroprojetor com tripé Zardelll UND 6 R$ 775,00 

70 Tv 32 polegadas lcd led  Samsung UND 12 R$ 1.980,00 

73 Armário vitrine c/ 02 portas, 3 prateleiras e chave med. 160x35x70 Modelo moveis UND 5 R$ 790,00 

76 

Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso 

sanitário e chuveiro; assento sanitário removível, apoio para os 

braços fixos apoio para os pés escamoteáveis. 

Modelo moveis UND 4 R$ 443,00 

79 Cadeira hospitalar simples c/ assento e encosto estofado Modelo moveis UND 4 R$ 220,00 

82 
Cama de parto com 2 partes uma fixa com porta coxa e outra com 

rodízio, com coxim estrado em chapa inox medidas 190x80x85 
PPP UND 2 R$ 2.450,00 

86 
Carro para transporte de bandejas com 3 prateleiras esmaltada com 

rodízio 
Modelo moveis UND 2 R$ 1.080,00 

87 
Divã clínico mesa de exame adulto 1,85x0,55x0,80m azul escuro 

epdxi mt300 
Modelo moveis PÇ 4 R$ 975,00 

90 Mesa auxiliar c/ gaveta esmaltada med. 40x40x80 Modelo moveis UND 4 R$ 275,00 

94 

Mesa secretaria tampo: confeccionado em chapa de aço inoxidável 

de 0,80 mm, com 2 gavetas. Pés: confeccionados em tubo de aço 

inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, com ponteiras de borracha. 

dimensões: 0,90x 0,55 x 0,80 (c x l x a) peso: 25kg 

Mp moveis PÇ 6 R$ 905,00 

96 

Suporte para soro - base em ferro chato; quatro pés de apoio 

protegidos por ponteiras plásticas; tubo protetor de aço redondo de 

25,40mm de diâmetro; acabamento dos pés e do tubo protetor em 

pintura eletrostática a pó; haste com 4 ganchos cromada em tubo 

Modelo moveis PÇ 20 R$ 245,00 
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de aço de 15,87mm de diâmetro; altura regulável por meio de 

manípulo; opcional ganchos 

98 Amalgamador odontológico - tipo capsular, modo digital Schuster UND 2 R$ 1.375,00 

103 Aparelho de raio x de coluna odontológico Schuster UND 1 R$ 5.420,00 

105 Aspirador cirúrgico de 3 litros com suporte Schuster UND 2 R$ 2.420,00 

 

 

108 

Balança antopométrica - régua métrica de 1 a 2 m, divisão de 0,5- 

0,5cm, pintura branca, tapete antiderrapante, pés de borracha 

reguláveis. Opções de base: chapa metálica ou ferro fundido. 

Plataforma capacidade: 150kg 27 x 40 cm 

Schuster PÇ 1 R$ 1.460,00 

110 Balança digital de uso pessoal (banheiro) Schuster UND 30 R$ 145,00 

112 Balança para agente de saúde cap.  15kg com gancho Schuster UND 30 R$ 805,00 

115 Banho maria digital capacidade para 90 tubos de 13x1oomm Schuster UND 2 R$ 1.760,00 

119 Camara escura com visor código 34, dimensão: 300x195x170mm Schuster UND 2 R$ 570,00 

122 
Centrifuga microtubos ependorf capacidade 12 tubos de 0,5 ou 1,5 

ou 2,0 ml 
Schuster UND 1 R$ 5.160,00 

125 

Compressor odontologico capacidade tanque 25 litros isento de 

óleo - potencia : 1 hp vazão:0  bar  188 i/m 6,6pcm nivel de ruido 

:69 (db(a)/1m) dimensões : (cxlxh)38x38x53,5 cm - peso 31kg 

atende 1 consultório (1 equipo +1 sugador) ou 2 consultorios(1 

equipo por consultorio com todos os sugadores ligados á bomba 

de vácuo 

Schuster UND 2 R$ 2.790,00 

126 

Consultórios odontologico ( standard) composoa por: cadeira com 

encosto de cabeça bi-articulado, pedal de comando com posições 

volta a zero e trabalho automotizado, estofamento max extra 

macio; cuspideira (unidade auxiliar) com dois suctores (venture 

e alta potencia), porta copos e cuba em ceramica;  refletor de 

20.000 lux, sistema de troca facil de lampadas e espelhos 

multifacetado com multicoating - (produz luz fria e sem sombra); 

equipo com braço pneumatico - movimentos precisos e seguros , 

com menor esforço com 4 terminais e ampla bandeja de aço inox, 

e mocho odontologico com rodizios 

Schuster PÇ 3 R$ 19.050,00 

130 Detector ultra-sônico de batimentos cardíacos ms 101 portatil Schuster PÇ 3 R$ 725,00 

132 
Esfigmomanômetro - adulto - tecido em algodão, braçadeira/ fecho 

velco 
Schuster UND 2 R$ 137,00 

137 
Estante para arcondicionar comprimido tipo pratileiras metal para 

12 bins  
Schuster UND 3 R$ 300,00 

139 
Estante para arcondicionar comprimido tipo pratileiras metal para 

27 bins  
Schuster UND 3 R$ 520,00 

141 Estetoscópio infantil - auscultador aço inoxidavel, tipo duplo Schuster UND 3 R$ 129,00 

146 

Kit peças de mão, kit c/ 01 sigma air 3s pb, 01 micromotor intra 

mi 01 c/ refrigeração, 01 contra-ângulo intra fx 110 c/ refrigeração, 

01 peça reta pr 01 c/ refrigeração, 01 spray lubrificante, 01 

guarnição borden, 01 agulha e 01 adaptador de broca fg 

Schuster PÇ 1 R$ 4.590,00 

150 Lavadora horizontal com barreira 30kg Speed UND 2 R$ 59.900,00 

151 

Mocho giratorio estofado: estrutura em tubos de aço redondos; 

acabamentos cromado; assento estofado revestido em courvin; 

altura regulável; três pés providos de ponteiras plástica. Altura 

43cm a 68 cm, diâmetro assento 31 cm 

Modelo moveis PÇ 2 R$ 340,00 

154 Negatoscópio clínico 2corpo dimensão da tela: 440x380x1omm Biotron PÇ 1 R$ 540,00 

156 Otoscopio completo com 5 especulos TK UND 1 R$ 510,00 

161 Régua antropométrica infantil Tonelli UND 5 R$ 98,00 

169 
Ultrassom odontológico - jato de bicarbonato integrado, modo de 

operação digital, caneta / trandutor do ultra-som autoclavável 
schuster UND 1 R$ 4.975,00 

 

Nome empresarial: W.W.R DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ nº: 11.661.354/0001-01 

Endereço: situada na Rua Quarenta e Nove, n° 13, Vinhais, São Luís – MA 

Telefone: (98) 3238-2984  

E-mail: jayrlanio@hotmail.com 

Representante legal: Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim 

CPF nº: 002.920.433-09 

 

Item Descrição do objeto      Marca Unid. Quant. 
Preço 

Unitário 

2 
Armário de aço 02 portas - com dimensões min./mat. Confecção 

de 1800 x 700 mm até 2100 x 1100 mm aço com 3 prateleiras 
So aço UND 12 R$ 970,00 
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4 Armário de madeira meia porta 1,60x080 Adequa moveis UND 6 R$ 1.875,00 

7 Armário para sala de professores com 12 compartimentos So aço UNID 4 R$ 114,85 

9 Arquivo mdf com 2 portas Adequa moveis UND 5 R$ 522,03 
 

 

 

 

 

 

14 

Cadeira presidente com braço acabamento preto com 5 patas com 

rodízios duplos em nylon com eixo de aço. assento e encosto em 

madeira multilaminada anatômico, espuma injetada, revestimento  

em tecido polipropileno, base giratória nylon a gás com rodizio. 

braço com alma de aço e revestimento em polieuretano injetado. 

So aço UND 12 R$ 910,00 

16 Colchão solteiro 88x17 Ortobom UND 30 R$ 354,98 

18 

Estante de aço - com 06 prateleiras med. 1,98 x 0,92 x 0,30m, com 

reforço na bandeja, confeccionado em chapa 26 com pintura epóxi 

na cor cinza. 

So aço UNID 12 R$ 790,00 

19 Estante gondola central inicial tam. 1,60x40x30 bandeja reforçada So aço UND 12 R$ 879,00 

20 
Estantes tipo gôndolas central continuação tam. 1,60x40x30 

bandeja reforçada 
 UND 12 R$ 879,00 

23 

Longarina c/ 3 lugares em marfinite base preta em aço tubular 

30x50 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó 

com acabamento embutido em polipropileno ou tecido  injetado . 

So aço UND 12 R$ 675,00 

30 Suporte para cpu e estabilizador Adequa moveis UND 12 R$ 198,37 

31 Suporte pra tv para instalação Prime tech UND 8 R$ 193,15 

34 
Bebedouro industrial - com 2 torneiras, com filtro interno, 

capacidade de 150 litros, aço inox. 220 volts. 
So aço UND  6 R$ 2.450,00 

36 Freezer horizontal 1 portas cap.  250 litros Esmaltec UND 5 R$ 1.983,70 

39 

Liquidificador industrial - capacidade: 2 litros; 3 velocidade; 

design moderno, motor alta potencia, fácil limpeza; aço inox; 

voltagem: 110/220 v. 

Spolu UNID 5 R$ 610,00 

42 Aparelho de ar condicionado 18.000 btus tipo splint Elgin UND 4 R$ 3.290,00 

44 Aparelho de ar condicionado 7.000 btus tipo splint Elgin UND 5 R$ 1.770,00 

47 
Bebedouro industrial - com 3 torneiras, com filtro interno, 

capacidade de 150 litros, aço inox. 220 volts. 
So aço UNID 4 R$ 2.670,00 

48 Botijão de gás cap. 5kg (p5) cheio Butano UND 7 R$ 250,57 

51 Fogão ind 3 bocas com forno de alta pressão So aço UND 4 R$ 990,00 

53 Fogão ind 5 bocas com forno de alta pressão So aço UNID 3 R$ 1.607,84 

57 Persianas 1,5 metros almanga Primafer UND 5 R$ 308,00 

58 Persianas 2 metros almanga Primafer UND 5 R$ 407,18 

60 Ventilador coluna 60cm  c/ 3 velocidade Loren sid tufao UND 12 R$ 340,00 

66 Microfone sem fio Shure UND 6 R$ 690,00 

67 Telefone com fio - para usar como interfone entre os setores Intelbras UND 20 R$ 263,00 

68 

Telefone sem fio com ramal - tsf 7002 - identificador de chamadas 

dtmf/fsk; novo design; conferência a 3; toques polifônicos, 

seletivos e associáveis; expansível até 5 ramais; registro de até 20 

chamadas recebidas 

Intelbras UNID 12 R$ 540,00 

71 Tv 42 polegads lcd led LG UND 10 R$ 2.840,00 

74 Biombo duplo c/ rodízio e c/ lona med. 1.20x1.75 Sano hospitalar UND 3 R$ 410,00 

77 
Cadeira de rodas dobrável modelo 101 adulto com braços fixos, 

pedais fixos, freios bilaterais, pneus maciços 
Cds PÇ 6 R$ 459,38 

80 
Cadeira hospitalar simples construído em tubo de aço redondo 

com assento e encosto de chapa de aço esmaltada 
So aço UND 5 R$ 104,41 

83 

Carro curativo simples com balde e bacia. Dimensões: 

0,45x0,75x0,85cm. Tampo e prateleira em chapa de aço com 

varandas, suporte para balde e bacia em inox, 4 rodizios de duas 

polegadas sendo dois com freios em diagonal 

Center medical PÇ 3 R$ 620,00 

84 

Carro emergência c/03 gavetas sendo 01 c/ divisória em pvc p/ 

medicamento, prateleira inferior, sup. Soro, sup. P/ monitor, sup. 

P/ cilindro c/ velcro, tampo inox, tábua de massagem em acrílico, 

rodas de 5* 

Ecafix UND 2 R$ 2.290,00 

93 

Mesa ginecológica metal simples leito epdxi estofado 1 gaveta. 

Mesa ginecológica simples, leito estofado dividido em 3 partes, 

sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. 

estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura 

regulável e hastes cromadas. acompanha gaveta para escoamento 

de líquidos. Pintura eletrostática a pó (epóxi) comprimento 1,85 x 

lagura 0,50 x altura 0,84m. Dimensões fechadas: 1,10m 

comprimento x 0,68 1 ,agura x 0,90 altura do estofado 

Metalic PÇ 2 R$ 1.720,00 

97 Agitador para homogenizador de tubos com sangue 42 tubos Kacil UND 2 R$ 120,07 
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104 
Aparelho de ultrassonografia hospitalar com 2 ou 3 sondas 

completo 

Samsung 

medson 
UND 1 R$ 92.920,45 

107 

Avental de chumbo c/ protetor de tireoide descrição: avental 

padrão 110x60cm, para proteção do paciente (este produto não é 

indicado para a utilização do profissional, pois, não possui ca do  

grx PÇ 2 R$ 991,85 

 

 

 

 

 

 
ministério do trabalho), sem proteção nas costas, equivalência em 

chumbo de . 0,25mm, acabamento em nylon impermeável 
    

113 Balança tipo mola para psf com suporte 2 a 5 anos filisola okaus  UND  20 R$ 135,73 

116 Bisturi eletrônico portátil 100watts Emai bp100 UND 1 R$ 1.837,53 

118 Caixa térmica capacidade 12 litros com trava Soprano UND 6 R$ 177,49 

121 Centrifuga macro sorológica digital 16 tubos de 15 ml Benfer UND 1 R$ 4.449,00 

124 

Colposcopio 3 aumentos  macro regulagem de altura entre a 

mínima de 95 até a máxima de 135 cm e a micro regulagem de 

altura pela alavanca lateral com cremalheira. Objetiva de alta 

resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm diâmetro do 

campo de visão: 15, 25, ou 50 mm campo iluminado 80 mm 

oculares: grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável 

através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam 

coincidentes à linha de visão com precisão da dip (distância 

interpupilar) regulável. Aumento variável em 03 opções: 07, 14 e 

25 vezes. Filtro móvel luz verde. 

Medpej UND 1 R$ 14.303,49 

128 Cuba rim aço inox 26x12 cm Sistole Pç 3 R$ 67,87 

129 Detector fetal mesa Medpej UND 1 R$ 1.230,00 

131 Escovodromo fixo personalisado 
Prevenção 

express 
UND 2 R$ 2.745,85 

135 Espectrofotometro digital Instrutherm UND 1 R$ 6.740,00 

138 
Estante para arcondicionar comprimido tipo pratileiras metal para 

24 bins  
Presto UND 3 R$ 310,00 

142 Estojo inox 26x12x6 cm Golgran PÇ 5 R$ 135,73 

145 
Kit de saúde bucal composto de (escova, creme dentar, fio dental,) 

estojo  padronizados 
Dental clean UND 600 R$ 5,90 

152 

Nebulizador de 1 saida portátil descrição: performace superior 

com tecnologia superflow * gera particulas menores que penetram 

mais profundamente no pulmões * menor resíduo de medicamento 

ao fim da nebulização * acompanha máscara adulto e infantil * 

mais compacto e portátil * bivolt 110/220v * 2 anos de garantia 

MRM PÇ 3 R$ 220,00 

153 

Nebulizador de 4 saidas - carro suporte e rodízio de 3” - kit de 

nebulização - compressor isento de óleo - régua com válvula de 

impacto - potência de 1/3 ou ¼ hp 50/60 hz - rotação 1750 rpm - 

40 ou 80 libras - protetor térmico (desliga o aparelho 

automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - 

220 v 

MRM UND 2 R$ 2.170,00 

155 Negatoscopio de 01 corpo med. 0,50x0,38x0,11 (axlxp) Shopfisio UND 1 R$ 396,74 

157 
Oximetro de pulso portatil, lcd colondo bateria recarregavel, 

curva, usb, capa 
MD UND 2 R$ 3.345,00 

158 Pinça anatomica dissecção 14 cm aço inox Rhosse PÇ 5 R$ 10,44 

159 Pinça kelly 14 cm aço inox Rhosse Pç 5 R$ 25,06 

160 Porta agulha mayo hegar 16 cm aço inox ABC PÇ 5 R$ 26,11 

162 Ropeiro de aço c/08 portas pequenas c/ pitão, med.195x60x40 So aço UND 2 R$ 647,31 

164 Tambor grande em aço inox Gurgel mix PÇ 6 R$ 104,41 

167 Termometro digital para geladeira Incoterm PÇ 6 R$ 78,00 

168 Termometro prismático linha de mercurio Brooneel UND 15 R$ 7,31 
 

Nome empresarial: A F SOARES MACIEL – ME 

CNPJ nº: 31.842.120/0001-60 

Endereço: situada na Rua das Laranjeiras, 97, Vila Militar, Santa Inês – MA 

Telefone: (98) 3653-6523 / (98) 9223-4751 

E-mail: fisiomedicaadm@bol.com.br 

Representante legal: Aline Ferreira Soares Maciel  

CPF nº: 062.183.493-90 

 

Item Descrição do objeto      Marca Unid. Quant. 
Preço 

Unitário 
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1 

Armário baixo - em post-forming, espessura de 25 mm, de alta 

pressão, cor cinza, c/ 02 portas, prateleiras, med. 

Aprox.0,81x0,78x0,60m. 

Quality UNID 7 R$ 1.780,00 

6 
Armário em aço sem portas, tipo escaninho, com divisória para 

pasta az, 1,500mm altura x 750mm largura 350mm profundidade 
Quality UND 6 R$ 945,00 

12 
Cadeira diretor tipo poltrona, com regulagem de altura a gás, 

função relax reclinável, apoio para braço,  base giratória em aço  
Quality UND 16 R$ 970,00 

 

 

 

 

 
cromado, assento de espuma injetada, encosto  de tela em náilon, 

revestimento do assento em tecido. 
    

13 Cadeira plastica polietileno branca fixa Tramontina UND 100 R$ 77,00 

17 

Conjunto escolar infatil composto de 1 mesa e 4 cadeiras, com 

tampo revestido em formica e cadeiras com lamina anatômica de 

assento e encosto revestido em formica com base em aço tubular 

com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó, com 

secagem em estufa. Cor: colorida 

Quality UND 30 R$ 1.960,00 

21 Gaveteiro movél com 4 gavetas e rodizios  Quality UND 7 R$ 593,00 

25 
Mesa em mdf formato de l, tamanho de  1,50 x 1,00 cm, com 03 

gavetas c/ chave,  
Quality und 4 R$ 574,00 

26 

Mesa de escritorio - base em aço/ ferro pintado, composição 

simples, confecquicionada em madeira/ mdp / mdf/ similar, 

divisões de 02 gavetas 

Quality und 12 R$ 514,00 

28 

Mesa de reunião retangular - cor cinza; em madeira aglomerada; 

revestida um em post-forming, espessura de 25 mm, de alta 

pressão, com bordas de acabamento boleado em 180°; com tampo 

retangular, medindo (2000 x 900)mm; na altura total de 740 mm; 

estrutura de ferro com pintura epóxi cor cinza. 

Quality UNID 2 R$ 1.582,00 

33 

Bebedouro de mesa para garrafão de até 20 litros de água - com 2 

(duas) torneiras (água gelada e natural) reservatório de água 

protegido em material atóxico, tampo frontal em polietileno e 

laterais em inox, conexões hidráulicas interna em material 

atóxico, serpentina externa, sistema de refrigeração a gás 

ecológico, compressor, regulador de temperatura, voltagem 220 

volts.  

Consul UND 6 R$ 839,00 

37 Freezer horizontal 2 portas cap.  350 litros Consul UND 4 R$ 3.026,00 

40 

Liquidificador industrial - capacidade: 4 litros; 3 velocidade; 

design moderno, motor alta potencia,  fácil limpeza; aço inox; 

voltagem: 110/220 v. 

Tron UNID 5 R$ 834,00 

43 Aparelho de ar condicionado 24.000 btus tipo splint Agratto UND 4 R$ 3.869,00 

50 Fogão ind 2 bocas com forno de alta pressão So aço UND 4 R$ 835,00 

54 Fogão ind 6 bocas com forno de alta pressão So aço UNID 2 R$ 1.695,00 

62 Ventilador de teto 220 v Delta UND 10 R$ 444,00 

64 Aparelho microsister usb e cartão de memoria multilaser UND 4 R$ 461,00 

72 

Armário vitrine - laterais em chapa de aço c/ porta aberta para 

colocação de vidro 3 mm e prateleiras com suporte para colocação 

de vidro crista 4 mm, tratamento antiferruginoso, pintura epóxi, 

dimensões 140 cm x 50 cm x 40 cm /150 cm x 50 cm x 40 cm 

Quality PÇ 5 R$ 682,00 

75 

Biombo duplo sem rodas: estrutura tubular em aço redondo, 

cortinas emplástico pvc 0,20 branco, pés com ponteiras plástica, 

pintura eletrostática a pó epdxi. Dimenções: 1,25m largura aberto 

x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento 

Quality PÇ 6 R$ 315,00 

78 
Cadeira de rodas com assento e encosto em nylon, pés e braços 

fixos 
Prolife UND 6 R$ 560,00 

81 
Cama de fawler infantil construída em aço, com pintura esmaltada 

com rodízio com grade medidas 170x70x70 
Quality UND 5 R$ 1.350,00 

85 
Carro maca c/ grade lateral movel c/ rodizio leito estofado med. 

190x50x80 
Quality UND 2 R$ 1.048,00 

88 

Escadinha com 2 degraus estrutura em tubos de aço redondo; 

acabamento em pintura eletrostática a pó; dois pisos em madeira 

revestidos por borracha anti derrapante; acabamento lateral dos 

pisos em laminado decorativo; pés protegidos por ponteiras 

plásticas 

Quality PÇ 4 R$ 108,00 

89 

Foco clinico flexivel haste flexivel, para melhor direcionamento 

do foco de luz. Refletor de alumínio  anodizado. Regulávelna 

altura. Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação. 

Acompanha lâmpada de 150w base: 0,56x0,56m. Altura minima: 

1,05m/máxima: 1,45m  para exames clinicos e ginecológicos 

Quality PÇ 2 R$ 722,00 

91 Mesa de exame clinico cabeceira movel esmalta med. 190x50x80 Quality UND 2 R$ 1.088,00 

92 Mesa de mayo esmaltada c/ rodízio c/ bandeja inox Quality UND 2 R$ 365,00 
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95 

Suporte para injeção descrição: o suporte para injeção agnes da 

macos moveis conta com armação tubular de78". Pintura 

eletrostática e regulagem de altura sua base vem com tripé e 

ponteiras olásticas e possui concha em aço,revestida com courino 

Quality PÇ 7 R$ 247,00 

99 Ambu de cilicone adulto (grande) Pharmatex UND 2 R$ 314,00 

100 Ambu de cilicone infantil (médio) Pharmatex UND 2 R$ 314,00 

101 Ambu de cilicone neonatal (neo) Pharmatex UND 2 R$ 314,00 
 

 

 

 

106 

Autoclave horizontal analogica 12 litros especificações * câmara 

de esterilização em aço inoxidável; * painel analógico em teclado 

de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão 

automático, com acompanhamento através de  

manômetro/termômetro e indicadores luminosos; * fecho da 

tampa de triploestágio com sistema de restrição de abertura por 

fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. * sistema de 

porta com construção dupla totalmente  em aço carbono e aço 

inoxlaminado; * guarnição em silicone vulcanizado fixada na  

câmara de esterilização;* não necessita de tubulação para 

drenagem de água;* operação fácil e automática que permite a 

seleção de diferentes ciclos;* eficiente secagem do material e com 

opção de ciclos extras;* utiliza água limpa e cada ciclo para 

melhor qualidade de vapor;* sistemas de segurança que controlam 

todo o ciclo e previnem falhas de operação  

alt PÇ 2 R$ 3.846,00 

109 Balança digital capacidade 200kg com régua antropométrica Welmy UND 2 R$ 1.671,00 

111 

Balança infantil lactante: capacidade 16kg, pintura branca, prato 

inox com forro, réguas cromadas, pés de borracha. Opções de 

base: chapa metálica ou ferro fundido 

Welmy PÇ 6 R$ 761,00 

114 Bandeija inox retangular 22x12x1,5cm Fami PÇ 10 R$ 59,00 

117 
Cadeira para coleta de sangue para laboratorio tipo poltrona com 

suporte de braço 
Quality UND 2 R$ 1.681,00 

120 Centrifuga de microhetocrito 24 tubos Kacil UND 1 R$ 4.280,00 

123 

Cilindro de gases medicinais - confecquicionado em aluminio, 

suporte com rodizios, acessório(s) valvula, manometro e 

fluxometr, capacidade min. 03 l até 10 l. 

Romed UND 2 R$ 1.043,00 

127 Contador automático de células sanguíneas com 7 parametros Bioclin UND 1 R$ 53.454,00 

133 
Esfigmomanometro infantil - confecquicionado com tercido em 

algodão, braçadeira/ fecho, velco 
Incoterm UND 2 R$ 108,00 

134 
Esfigmomanômetro obeso - confecquicionado em tecido em 

algodão barçadeira/ fecho velcro 
Incoterm UND 2 R$ 232,00 

136 

Estadiometro: * estrutura em aço carbono, tubo retangular 

20x3omm; extremidades em polietileno; pintura eletrostática a pó, 

tratamento antiferruginoso e secagem em estufa; escala adesiva 

milimétrica; breve descrição: * estrutura em aço carbono, tubo 

retangular 20x3omm; * extremidades em polietileno;* pintura 

eletrostática a pó, tratamento antiferruginoso e secagem em 

estufa;*escala adesiva milimétrica; 

Carci PÇ 3 R$ 419,00 

140 Estetoscópio aduto - tipo duplo, auscultador em aço inoxidavel Incoterm UND 3 R$ 130,00 

144 

Fotopolimerizador aplicações: * fotopolimerizador de resinas 

compostas, ionômeros e adesivos.* sessões de clareamento dental 

a base de peróxido de hidrogênio.* colagem de brackets e 

acessórios ortodônticos.tecnologia:* à bateria (sem fio). Pode ser 

utilizado com ou sem fio.* luz azul gerada por led de alta potência 

(1250mw/cm2).outras caracteristicas: * tempos de aplicação 

disponiveis: 5, 10 e 20 segundos.* tempo máximo de uso 

contínuo: 200 segundos.* led indicativo com bip sonoro do tempo 

decrescente.* rivolt autáfico, podendo ser utilizado em tensões de 

alimentação entre 100v - 240v—(50/60hz).* desligamento 

automático ao final do tempo solicitado.* corpo da caneta 

constituído em abs.* radiometro interno autático, matém 

estabilizada a potência de luz 

Schuster PÇ 2 R$ 928,00 

147 Lanterna clinica - material de confecçãoem aluminio, tipo led Supermedy UND 3 R$ 89,00 

148 Laringoscopio adulto 3 lâminas Romed UND 2 R$ 682,00 

149 Laringoscópio infantil - composição 3 lâminas aço inóx Romed UND 2 R$ 662,00 

163 Seladora - aplicação grau cirúgico, tipo manual pedal  Selamax UND 1 R$ 980,00 

165 Tambor pequeno em aço inox Fami PÇ 6 R$ 92,00 

166 Termometro clinico digital  Incoterm PÇ 6 R$ 16,00 
 

Vigência: 05 de novembro de 2019 até 04 de novembro de 2020. Data da assinatura: 05 de novembro de 2019 – ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - 

PREFEITO MUNICIPAL. 

 

Estado do Maranhão 

Diário Oficial do Município poder Executivo 

Av. Roseana Sarney, Nº 87, CENTRO, Boa Vista do Gurupi - MA 

SITE: www.boavistadogurupi.ma.gov.br  
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