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Ata de Registro de Preços nº 249/2022 

Ata de Registro de Preços nº 249/2022, Pregão Eletrônico nº 052/2022 

  

Objeto: aquisição e instalação de sistemas de prateleiras/porta pallets para estoque e armazenamento de produtos nos almoxarifados da Prefeitura de 

Alvorada-RS. 

  
Item Descrição Unid Marca Qtd Valor Unit 

01 

CONJUNTO DE PRATELEIRAS/PORTA PALLET - MÓDULO INICIAL/FINAL. - Prateleira/Porta pallet em aço com 

reforços laterais, pintura eletrostática epóxi uniforme e resistente com tratamento antiferrugem. Deve possuir no mínimo 3 

alturas com conjunto de longarinas/prateleiras/níveis com bandejas metálicas, lisas e planas inclusas a cada altura. Cada 

longarina/prateleira/nível/bandeja deve ter capacidade de aguentar no mínimo 500kg de carga. A Prateleira/Porta pallet de 

ter as seguintes dimensões mínimas: Altura: 2 metros / Comprimento: 1,80 metros / Profundidade: 0,80 metros. A fixação 

de todo conjunto de equipamentos/peças que fazem parte da Prateleira/Porta pallet deve garantir a segurança estrutural do 

sistema por completo e também do usuário evitando que qualquer peça se solte durante o manuseio ou utilização de carga 

sobre a estrutura montada. O sistema geral deve ser do tipo modular, onde é possível regular a altura de cada 

longarina/prateleira/nível/bandeja para o melhor aproveitamento de espaço e também adicionar tanto mais 

longarinas/prateleiras/níveis/bandejas na vertical como adicionar/conectar/prolongar mais prateleiras/Porta pallets no 

comprimento, um ao lado do outro, garantindo sempre conexões estruturais seguras e estáveis entre os módulos 

conectados. 

UN própria 280 R$ 1.150,00 

02 

CONJUNTO DE PRATELEIRAS/PORTA PALLET - MÓDULO DE CONTINUAÇÃO - Prateleira/Porta pallet em aço 

com reforços laterais, pintura eletrostática epóxi uniforme e resistente com tratamento antiferrugem. Deve possuir no 

mínimo 3 alturas com conjunto de longarinas/prateleiras/níveis com bandejas metálicas, lisas e planas inclusas a cada 

altura. Cada longarina/prateleira/nível/bandeja deve ter capacidade de aguentar no mínimo 500kg de carga. A 

Prateleira/Porta pallet de ter as seguintes dimensões mínimas: Altura: 2 metros / Comprimento: 1,80 metros / 

Profundidade: 0,80 metros. A fixação de todo conjunto de equipamentos/peças que fazem parte da Prateleira/Porta pallet 

deve garantir a segurança estrutural do sistema por completo e também do usuário evitando que qualquer peça se solte 

durante o manuseio ou utilização de carga sobre a estrutura montada. O sistema geral deve ser do tipo modular, onde é 

possível regular a altura de cada longarina/prateleira/nível/bandeja para o melhor aproveitamento de espaço e também 

adicionar tanto mais longarinas/prateleiras/níveis/bandejas na vertical como adicionar/conectar/prolongar mais 

prateleiras/Porta pallets no comprimento, um ao lado do outro, garantindo sempre conexões estruturais seguras e estáveis 

entre os módulos conectados. 

UN própria 400 R$ 1.600,00 

03 

CONJUNTO DE PRATELEIRAS/PORTA PALLET - MÓDULO DE ADICIONAL - Composto por conjunto de 

longarinas com bandejas metálicas, lisas e planas que compõe um novo andar/nível para estoque de produtos. Fabricação 

em aço, pintura eletrostática epóxi uniforme e resistente com tratamento antiferrugem. Cada 

longarina/prateleira/nível/bandeja deve ter capacidade de aguentar no mínimo 500kg de carga. A Prateleira adicional deve 

ser compatível com o modelo de utilização tanto para o módulo inicial/final como para o módulo de continuação. 

Comprimento: 1,80 metros / Profundidade: 0,80 metros. A fixação de todo conjunto de equipamentos/peças que fazem 

parte da Prateleira adicional deve garantir a segurança estrutural do sistema por completo e também do usuário evitando 

que qualquer peça se solte durante o manuseio ou utilização de carga sobre a estrutura montada. O sistema geral deve ser 

do tipo modular, onde é possível regular a altura de cada longarina/prateleira/nível/bandeja para o melhor aproveitamento 

de espaço e também adicionar mais longarinas/prateleiras/níveis/bandejas na vertical da prateleira existente, garantindo 

sempre conexões estruturais seguras e estáveis entre os módulos conectados. 

UN própria 380 R$ 450,00 

  

Contratado: W3 INDÚSTRIAS REUNIDAS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº81.114.803/0001-79. 

  

Alvorada, 04 de agosto de 2022. 

  

JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Leandro Antônio da Silva Faller 

Código Identificador:4ED1E4BA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 

 

Ata de Registro de Preços nº 250/2022 

Ata de Registro de Preços nº 250/2022, Pregão Eletrônico nº 051/2022 

  

Objeto: aquisição de materiais e equipamentos para plastificação. 

  
Item Descrição Unid Marca Qtd Valor Unit 

01 
ENCADERNADORA - Perfuradora manual capacidade de perfuração de no mínimo 15 folhas com ajustes de margem. 

Folhas A3 e A4. 
UN Lassane 46 R$ 854,99 

02 
PLASTIFICADORA - Plastificadora Poliseladora, papel e documento A3 e A4, 220W. Controle de Temperatura. 

Garantia de 12 meses. 
UN SF320 45 R$ 656,60 

03 
REFIL PARA PLASTIFICAÇÃO - 220x307mm com 100 unidades (A4) proteção UV, resistente ao calor, alta 

transparência 
PCT MARES 126 R$ 118,70 

  

Contratado: CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.370.374/0001-31 

  

Alvorada, 04 de agosto de 2022. 

  

JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Leandro Antônio da Silva Faller 

Código Identificador:AB5A747F 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ 

 

GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/202 

 

HOMOLOGAÇÃO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022 
  

Protocolo Administrativo nº 572/2021 

  

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

Em ata datada de 02 de agosto de 2022, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico de nº 

0002/2022, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante. 

  

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da 

Assessoria Jurídica do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame considerando vencedora a 

seguinte licitante, no item e valor conforme segue: 

  

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA -CNPJ Nº 15.631.700/0001-51 
  

ITEM UN QUANT. DESCRIÇÃO 
MARCA 

MODELO GARANTIA 

VALOR UNITÁRIO  

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

05 un 02 

CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA OBESO. Indicada para transporte e 

locomoção de usuários com até 160 kg; estrutura 100% em aço carbono, pintura epóxi 

pó com cura em estufa acima de 180°C; dobrável em X duplo tubular e possui barra 

extra de sustentação; encosto estofado em poliéster, assento com almofada removível de 

5 cm ou 2 cm em poliéster; apoios de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor 

de roupas; apoio dos pés em pedal plástico, regulável em sua altura; faixa de apoio para 

pernas; rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis; 

rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal; 

freios bilaterais; largura do assento: 52 cm / profundidade: 42 cm / altura do encosto: 44 

cm; cor: preto 

JAGUARIBE 1.682,00 3.364,00 

08 un 15 

MULETA (PAR). Apoio de braço e empunhadeira em nylon injetado; ponteiras em 

PVC, acabamento: alumínio polido; peso máximo do usuário: 120 kg; peso do produto: 

1,5 kg (par); tamanho: único – regulagem de 0,83 m a 1,06 m* (*distância do piso até o 

apoio de mão). 

INDAIA 89,00 1.335,00 

10 un 10 

SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS. Altura regulável; 4 pés pintados com rodas; 

estrutura tubular em aço redondo; pés com rodízios giratórios de 2"; dimensões: 2,00 m 

altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade; tipo de pintura: epóxi; número de 

ganchos: 4. 

RENASCER 148,00 1.480,00 

VALOR TOTAL R$ 6.179,00 

  

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA -CNPJ Nº 08.802.002/0001-02 
  

ITEM UN QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO  

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

03 un 04 
COLCHÃO PIRAMIDAL. Ideal para ajudar na prevenção e tratamento de úlceras por pressão provenientes de má circulação; espuma perfilada 

densidade 33; medidas: 188 x 88 x 4 cm (largura x comprimento x altura). 

ZEDAMED 

40X188X4CM 

DM28 

113,00 452,00 

06 un 03 

CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA DOBRÁVEL. Indicada para o banho e auxilio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 100 kg; 

estrutura em aço carbono e assento em plástico; pintura epóxi; suporte para comadre; 4 rodizio com rodas giratórias de 4 polegadas; assento de 44 cm 

de largura e 40 cm de comprimento; largura total de 53 cm; freios de pé para travamento nas rodas dianteiras; apoio para os braços em plástico e os 

pés removível; sistema engate rápido pino click; multiuso: higiene, banho e uso sobre o vaso sanitário; giro de 360°: facilidade de movimentação em 

locais de espaço reduzido; dimensões do produto: largura: 50 cm / altura: 90,5 cm / profundidade: 69 cm. 

DELLAMED 

D40 

  

387,00 1.161,00 

07 un 02 

CADEIRA PARA BANHO OBESO FIXA. Indicada para o banho e auxilio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 kg; estrutura 

em aço carbono, fixa; pintura epóxi; rodas dianteiras e traseiras de 6 com pneus maciços; freios bilaterais; apoio de pés escamoteável; apoio de braços 

removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; encosto em courvin; dimensões do produto: peso: 10 kg / largura: 57 cm / 

altura: 93 cm / profundidade: 70 cm. 

DUNE 

DUNE 

MOD.MAX 

OBESO 

387,00 774,00 

11 un 02 
MESA MAYO. Estrutura em tubos em inox de 25,40 mm; 3 rodízios giratórios de 42 mm; base superior em ferro redondo maciço cromado; bandeja 

em aço inox; medidas: largura: 32 cm, comprimento: 48 cm e altura: 80 cm. 

OLIMED 

OLIMED 

MOD.OLI130 

300,00 600,00 

14 un 15 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Uso oral, axilar ou retal; faixa de medição de 32ºC – 42ºC; indicação de temperatura abaixo (LºC) e acima da 

faixa (HºC); emite sinal sonoro 5 segundos após a medição indicando o resultado; possibilita a leitura do último valor medido; possui bateria micro 

alcalina de 1,55V – Lr41 com autonomia de mais de 200 horas de funcionamento contínuo já inclusa. 

WINNER 

WINNER MOD. 

DZGWQ301 

10,27 154,05 

17 un 04 

LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE. Confeccionado em liga aeroespacial de alumínio, que é 60% mais resistente que o alumínio comum e 

igualmente leve; iluminação em LED de alta performance com potência de 3V; interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em 

iluminações curtas, enquanto o clipe de bolso, quando pressionado, pode travar a unidade na posição "on", isso permite a conveniência do uso, maior 

duração da bateria e maior vida útil da lâmpada LED; a tecnologia Radiantlite possibilita ver a cor real dos tecidos, sem distorções e não agride os 

olhos do profissional ou do paciente; tom de luz amarelado; possui conveniente clipe de bolso; lanterna colorida por anodização, proporciona 

excelente acabamento; lâmpada de LED é protegida evitando quebras por quedas acidentais; LED com vida útil por mais de 10.000 horas; 

alimentação através de duas pilhas AAA (palito) inclusas 

MD 

MOD. 

RADIANTLITE II 

108,00 432,00 

18 un 01 

LADDER BARREL. Aparelho de Pilates Ladder Barrel. Peso máximo suportado 140kg. Comprimento total 103cm, largura com bastões 82 cm, 

largura sem bastões 64cm.peso do produto 45 kg. Ajuste de distância do Baril variação de 37cm, torre com 4 bastões fixos e um bastão móvel. 

Presilhas se segurança para fixação da barra superior móvel. Estrutura em madeira natural de eucalipto e aço carbono 1020, aço inox. Estofado 

revestido em Courvin Sintético em EVA de 2,5 e densidade D33 

ARKTUS 

PA00671A 
1.800,00 1.800,00 

19 un 01 

STEP SCHAIR. Aparelho de Pilates cadeira combo Step Schair. Peso máximo suportado 140kg. Dimensões75x81.altura do estofado 62 cm. Altura 

máxima 136 cm, altura mínima 109 cm. Peso 27,1 kg, Estrutura em madeira natural de eucalipto e aço carbono 1020, em aço inox. Regulagem de 

altura das bengalas laterais tipo engate rápido. Ajuste das bengalas manípulos com 06 posições de regulagem, Pedais com dupla função de 

condicionamento físico. Molas blindadas em aço carbono niquelado. 

ARKTUS 

PA00504A 
3.106,00 3.106,00 

VALOR TOTAL R$ 8.479,05 

  

ANDREIA LORENZI -CNPJ Nº 17.189.700/001-79 
  

ITEM UN QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO  

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

09 un 02 

POLTRONA HOSPITALAR. Estrutura em ferro com capacidade de carga de até 150 

kg; pintura epóxi eletrostática; largura é 80 cm; comprimento sentado é 1 metro e 

reclinado estende-se a 1,65 metros; altura na posição sentada é de 1,10 metros e quando 

reclinada o assento fica com 50 cm de altura; 4 posições de inclinação; inclinação por 

engate rápido acionada por manopla; apoio de braço e de pernas; inclinação simultânea 

de encosto, braços e apoio de pernas; estofamento com espuma; revestimento em 

courvim; fácil limpeza; indicação: para descanso de pacientes e acompanhantes, 

utilizada também para doação de sangue. 

ALFRS 

ALFR 

PHDM 

900,00 1.800,00 

22 un 04 

ESCADA DE DOIS DEGRAUS EM AÇO: Estrutura construida em tubos pintados 7/8, 

dois degraus em chapa com poiso antiderrapante, pés com ponteiras de borracha, 

tratamento anti- ferruginoso,pintura eletrostática á p[ó, dimensçoes aproximadas 

0,35x0,36x0,45 cm. (LXAXC) 

ALFRS 

ALF E2DI 
120,00 480,00 

VALOR TOTAL R$ 2.280,00 
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DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ Nº 19.316.524/0001-14 
  

ITEM UN QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO  

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

01 un 01 

CADILLAC. Aparelho de Pilates Cadilacc Classic. Peso máximo permitido 140kg, 

dimensões:230x78x220cm. Peso 80 kg. Estrutura em madeira natural maciça de 

eucalipto e aço inox 304. Cintos de segurança feitos em nylon, mosquetões com 

travamento de segurança. Ajuste da altura do quadro superior em seis posições. Ajuste 

do trapézio e apoio de molas em 16 posições. Molas blindadas em aço carbono 

niquelado, com as densidades: Azul densidade ultraleve. Amarela densidade leve. 

Vermelha densidade média. Verde densidade forte e Preta densidade ultra forte. 

ARKTUS 

PA 00680A 
7.166,00 7.166,00 

02 un 01 

REFORMER: Aparelho de pilates Reformer. Peso máximo suportado 140 kg, 

dimensões267x83x45. Peso 89 kg, Estrutura em madeira natural de eucalipto e aço 

carbono 1020, em aço inox. Sistema de roldanas com regulagem de alturas das cordas 

e polias. Ajuste da altura das hastes de elevação de corda em 5 pontos de regulagem. 

Ajuste de ângulo de barra móvel em 5 posições. Ajuste das posições de apoio de 

ombros, pode ser utilizada como apoio de ombros ou invertida, com o suporte para 

apoio de mãos. Ajuste de inclinação do apoio de cabeça, a inclinação varia de 0 ma 70 

graus. Opção de ajuste da pré- carga das molas dsponivel 03 posições. Mosquetões em 

aço com travamento de segurança. Molas blindadas em aço carbono niquelado, com as 

densidades. Amarela densidade leve, Azul densidade média e Verde densidade forte. 

ARKTUS 

PA566A 
6.300,00 6.300,00 

04 un 04 

CADEIRA DE RODAS MANUAL. Estrutura dobrável em duplo X; fabricada em aço 

carbono; pintura eletrostática epóxi; encosto flexível em nylon acolchoado; assento 

flexível em nylon acolchoado; acompanha almofada 5 cm de alta densidade; apoio de 

braço escamoteável/rebatível; apoio de pés removível e escamoteável/rebatível; 

protetor de roupas em nylon com aba; freios bilateral; faixa de panturrilha; rodas 

dianteiras 6" maciças, com eixo fixo e rolamento blindado; rodas traseiras 24" 

maciças, com eixo quick removível; peso da cadeira: 16kg; capacidade de peso: até 

110kg; largura assento: 44 cm / profundidade: 40 cm / altura encosto: 40 cm; cor: 

preto. 

DUNE 

ACTIVE ADULTO 
1.079,00 4.316,00 

13 un 05 

OXÍMETRO ADULTO. Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer 

condição de luminosidade; informa saturação (Sat O2) e frequência cardíaca; capa 

protetora em silicone e estojo para armazenamento; 01 cordão de transporte; 02 pilhas 

AAA; 01 manual de instruções; garantia do fabricante: no mínimo 01 ano. 

SHANGHAI BERRY 

BM1000 
104,00 520,00 

VALOR TOTAL R$ 18.302,00 

  

EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ Nº 17.605.216/0001-83 
  

ITEM UM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO  

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

15 un 05 

TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO COM 

INFRAVERMELHO. Sem contato com a pele, mais prático e higiênico; 3 em 1: 

medição da temperatura corpórea, ambientes e superfícies; infravermelho: medição 

instantânea; visor color glow: o display muda de cor conforme a temperatura 

indicada, facilitando a leitura; alarme de febre; 30 memórias; funciona com 2 pilhas 

AAA (inclusas); resultados do teste: expressos em graus Celsius (ºC) e em graus 

Farenheit (ºF); tempo de teste: aproximadamente 1 segundo; faixa de medição modo 

pessoa: 34ºC a 42,2ºC (93,2ºF a 108,0ºF); garantia do fabricante: no mínimo 01 ano. 

BIOLAND 93,00 465,00 

VALOR TOTAL R$ 465,00 

  

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ Nº 00.072.182/001-06 
  

ITEM UN QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO  

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

12 un 03 

REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. 

Haste superior flexível e cromada; pedestal com haste inferior pintada; altura variável 

entre 100 a 150 cm; pintura em epóxi a 250° C de alta resistência; base do pedestal com 

04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; alimentação 

elétrica automática de 127 a 220 v. 50/60 Hz; lâmpada de Led (luz fria e branca); peso 

líquido: 3 kg; garantia do fabricante: no mínimo 01 ano. 

MIKATOS 330,00 990,00 

16 un 04 

OTOSCÓPIO. Específico para exames das partes internas do ouvido; possui lâmpada 

xenon para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente de aumento de 2,5 x 

para uma análise com excelente nitidez; constituído de peças móveis com sistema de 

rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza; cabo com botão liga/desliga; presilha em aço 

inoxidável; cabeçote com lente acrílica de 2,5 x de aumento; 02 espéculos pretos 

esterilizáveis 33 mm; 02 espéculos pretos esterilizáveis 37 mm; 05 espéculos cinzas 

reutilizáveis 33 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 37 mm; 01 lâmpada 2,5 Volts; 01 

estojo para acondicionamento; garantia do fabricante: no mínimo 01 ano. 

MIKATOS 440,00 1.760,00 

VALOR TOTAL R$ 2.750,00 

  

TARICK KARIM KHADER -ME -CNPJ Nº 33.800.564/0001-68 
  

ITEM UN QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO  

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

20 un 01 BOLA: Bola suíça para pilates 75 cm. 
BOLA PILATES YOGA 

FITNESS 75 CM 
146,45 146,45 

21 un 01 MEIA LUA INVERTIDA: Meia Lua Invertida para pilates ARKTUS 411,50 411,50 

VALOR TOTAL R$ 557,95 

  

Em conformidade com o Edital o prazo de entrega dos equipamentos não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da 

do Empenho e da emissão do Contrato de Fornecimento. O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias úteis após a entrega, mediante a 

apresentação do competente documento fiscal. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos 02 de agosto de 2022 

  

IVELTON MATEUS ZARDO 
Prefeito Municipal De Cotiporã 

Publicado por: 
Maria Odete de Sousa Pereira Lasta 

Código Identificador:59F72B2A 

 


