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DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

PREGÃO 136/2011
DATA DA LICITAÇÃO: 27/10/2011
Nº DA COMPRA: 0843/2011
PROCESSO Nº 000/00004560/2011
DATA: 13/07/2011      FLS...............

Nº DA REQUISIÇÃO: 0755/2011
RELAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR Nº do Registro: 0027/2011

NASCIMENTO & RODRIGUES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Preço Preço TotalQtdeMarca / Modelo Medida

50 86,5001. 6530.001.0049.001 - ANDADOR  - Andador, em alumínio,
dobrável, articulado, regulável na altura, articulação com barra e
ponteiras anti-derrapante nos quatro pés.

DILEPE UN 4.325,00

50 65,8005. 6530.001.0029.001 - MULETA  - Hastes leves de alumínio
anodizado, apoio fixo injetado em nylon, regulagem com pino de
engate rápido que atravessa os dois tubos (maior segurança),
rosca de nylon para eliminar barulho nos tubos, ponteira aderente,
resistente e flexível de poliuretano.

DILEPE PR 3.290,00

Total por Grupo: 7.615,00

Total por Fornecedor: 7.615,00

MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA Preço Preço TotalQtdeMarca / Modelo Medida

30 200,0002. 6515.001.0247.002 - CADEIRA DE RODAS  - Cadeira de Banho
modelo semi obeso confeccionada em aço carbono ideal para uso
sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, apoio para os
braços e para os pés fixos, freios bilaterais rodas traseiras de 06"
com pneus macios.
Lagura do assento: 49cm;
Profundidade do assento: 40cm ;
Altura do encosto: 37cm
Altura do assento ao chão: 53cm
Comprimento total da cadeira: 57cm
Largura total aberta: 67cm
Largura total fechada: 67cm
Altura do chão à manopla: 93 cm
Peso da cadeira: 8kg
Capacidade máxima de peso: 100kg
Altura do chão ao AP de braço: 16cm
Opção de Cores: preta

cds UN 6.000,00

50 242,0003. 6515.001.0247.003 - CADEIRA DE RODAS  - Cadeira de rodas
fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon,
dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços
e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus macios e rodas
traseiras aro 24" em alumínio com pneus macios (ou infláveis).
Lagura do assento: 40cm
Profundidade do asento 41cm
Altura do encosto: 36cm
Altura do assento ao chão: 52cm
Comprimento total da Cadeira: 100cm
Largura total aberta: 64cm
Largura total fechada: 30cm
Altura do chão à manopla: 90cm
Peso da cadeira: 14kg
Capacidade máxima de peso: 85kg
Altura do chão ao AP de braço: 69cm
Altura do assento ao AP de braço: 19cm
Opção de cores: cinza - preta - vinho

cds UN 12.100,00

5 1.380,0004. 6515.001.0271.001 - CAMA FAWLER - Cabeceira e peseira em
tubos de aço redondo; estrado em chapa de aço n° 20, com
reforço em ferro chato; laterais em tubos regulares; articulação
através de 2 manivelas, sendo o eixo da articulação em tubos
redondos; proporciona movimentos: fawler, semi-fowler e
tredelemburg; totalmente pintada em epox, cabeceira e a peseira
cor branca e o estrado cinza; pés com rodízios de 3" polegadas,
sendo dois com freios dispostos diagonalmente; dimensões:
1,90x0,90x0,65 m
Acompanha par de grades construída em tubos pintados, com
regulagem de altura através de manípulo plástico.

renascer UN 6.900,00

Total por Grupo: 25.000,00

Total por Fornecedor: 25.000,00

Total Geral: 32.615,00
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