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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI

EXTRATO DO RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2022 � CPL/SESAPI 

PROCESSO SEI - PI Nº. 00012.005934/2021-31 
ID SISTEMA LICITAÇÕES-E: 939407 

 
OBJETO: Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o Hospital Getúlio Vargas 
 
PREGOEIRA: Janayna Daniel Nery Rêgo 
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 21/07/2022   
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/07/2022 
AUTORIDADE SUPERIOR: Antônio Néris Machado Júnior � Secretário de Estado da Saúde  
PRESIDENTE DA CPL/SESAPI: Hermes Nunes Leitão 

  

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UND. 

MEDIDA 
QTD. 

MARCA/ 
FABRICANTE/ 

REGISTRO 
MS 

UNIT TOTAL 

1 

CARRINHO DE EMERGÊNCIA � 

Dimensões aproximadas: A 1130mm x L 
860mm x P 540mm. Com perfis 
estruturais em aço carbono, possuir 
fechamentos laterais em aço carbono e 
fechamento traseiro em aço carbono, 
Bandeja superior em aço carbono com 
borda de retenção, puxadores laterais. 
Bandeja inferior em aço carbono. 
Possuir 5 gavetas em poliuretano com 
puxadores e trilhos: sendo 4 de 
aproximadamente 140mm e 1 de 
aproximadamente 290mm de altura. 
Possuir: Lacre único, no mínimo 24 
divisórias (polyestireno) para medicação 
na cor branca na 1ª gaveta. Suporte de 
soro ajustável na altura. Suporte para 
desfibrilador, monitor, cardioversor, com 
borda de proteção e dimensões 
aproximadas: L 400mm x P 400mm.  
Suporte para cilindro de oxigênio com 
velcro. Tábua de massagem cardíaca 
em acrílico. Calha de tomadas com no 
mínimo 4 pontos, 2P + T com cabo de 
3m. Rodízios, sendo 2 sem trava e 2 
com trava de fácil acionamento. Registro 
na ANVISA. Item Exclusivo para ME, 
MEI e EPP, Decreto Estadual nº 

16.212/2015. 

UNID. 5 SALUTEM 2.400,00 12.000,00 

SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI 
CNPJ: 20.451.726/0002-39 

2 

CARRO DE CURATIVO COMPLETO - 

Carro Curativo com Balde e Bacia � MI-
605ª. Estrutura: Confeccionada em tubos 
redondos de aço inoxidável com 
acabamento polido.  Tampo e prateleira 
confeccionados em chapa de aço 

UNID. 5 SALUTEM 717,00 3.585,00 

inoxidável com bordas laterais dobradas 
sem arestas, acabamento escovado e 
gradil de proteção de aço inoxidável 
redondo em toda extensão. Rodas: Gi01 
balde de aço inoxidável com alça e 
capacidade volumétrica de 5 litros 01 
Bacia em aço inoxidável. Dimensões: 
Comprimento: aproximadamente 1110 ± 
10mm. Comprimento do Tampo:  
aproximadamente 750 ± 10mm. Largura: 
aproximadamente 460 ± 10mm Altura: 
aproximadamente 890 ± 10mm. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, 

Decreto Estadual nº 16.212/2015. 
SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ: 20.451.726/0002-39 

3 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO � 
Cadeira de rodas dobrável adulto construída 
em tubos de alumínio; laterais fixas em 
chapa de alumínio polido e apoio de braços 
em poliuretano injetado/escamoteável; 
assento com dimensões apropriadas para 
obesos e encosto destacáveis para limpeza, 
confeccionado em folha de espuma 
revestida em nylon resistente e 
impermeável; descanso para os pés 
reforçado, regulável em altura e dobrável; 
rodas traseiras raiadas de aproximadamente 
24" de diâmetro; rodas dianteiras de 
aproximadamente 8" de diâmetro; aro de 
borracha maciça, movimentada sobre 
rolamentos de esfera; freios bilaterais; 
capacidade mínima de 250kg. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº16.212/2015. 

UNID. 2 DESERTO 

4 

MACA PARA TRANSPORTE EM AÇO 
INOXIDÁVEL COM SUPORTE PARA 
SORO E SUPORTE PARA CILINDRO DE 
O2 � Estrutura em tubo redondo inox de 
aproximadamente 31,75 x 1,2mm; leito 
removível em chapa de aço inox de 
aproximadamente 0,75mm com cabeceira 
regulável através de cremalheira, com 
pistões amortecedores; grades laterais de 
tombar em tubo de aço inox de 
aproximadamente 22 x 22 x 1,2mm; suporte 
para soro em aço inox; para-choque de 
borracha em toda volta; rodízios de 125mm 
de diâmetro com freios de dupla ação em 
diagonal. Dimensões: 1. Externas (2,00 x 
0,60 x 0,80m) / 2. Internas (1,83 x 0,55m). 
Acompanha: Suporte para cilindro de 
oxigênio/ Suporte para lençol 
descartável/colchonete. Item Exclusivo 
para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº 
16.212/2015. 

UNID. 2 FRACASSADO 

5 
CADEIRA HIGIÊNICA COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 250 KG - Cadeira de banho 

UNID. 2 DESERTO 
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confeccionada em aço inoxidável ideal para 
uso sanitário e chuveiro, assento sanitário, 
apoio para os braços removíveis apoio para 
os pés escamoteável, encosto removível, 
freios bilaterais, rodas traseiras aro 20� 
removíveis com pneus infláveis, rodas 
dianteiras aro 06� com pneus maciços, 
encosto em nylon. Capacidade de até 300 
kg. Dimensões aproximadas: largura do 
assento (85 cm); altura encosto (27 cm) e 
altura do assento ao chão (46 cm). Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

6 

CADEIRA DE RODAS - Cadeira de rodas 
dobrável adulto construída em tubos de aço 
inoxidável; laterais fixas em aço inoxidável 
polido e apoio de braços em poliuretano 
injetado/escamoteável/removível; assento 
com dimensões apropriadas para obesos e 
encosto destacáveis para limpeza, 
confeccionado em folha de espuma 
revestida em nylon resistente e 
impermeável; descanso para os pés 
reforçado, regulável em altura e dobrável; 
rodas traseiras raiadas de aproximadamente 
24" de diâmetro; rodas dianteiras de 
aproximadamente 8" de diâmetro; aro de 
borracha maciça, movimentada sobre 
rolamentos de esfera; freios bilaterais; 
capacidade até mínima de 200 kg. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

UNID. 1 DESERTO 

7 

SUPORTE DE SORO EM AÇO 
INOXIDÁVEL COM QUATRO 
GANCHOS, TIPO PEDESTAL - Suporte 
para soro com haste regulável com 04 
ganchos escalonados em eixo maciço de 
aço inoxidável. Haste receptora em tubo de 
aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base 
confeccionada em aço inoxidável em forma 
de "x" com rodízios de borracha de no 
mínimo 2" soldados verticalmente. Altura 
máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

UNID. 16 FRACASSADO 

8 

ARMÁRIO Duas portas em chapa em aço, 
com pintura epóxi, com quatro prateleiras de 
capacidade mínima de 40kg. Com 04 
prateleiras, com chave, cor cinza. 
Dimensões aproximadas: 2,10x1,10m. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

UNID. 1 FRACASSADO 

9 

MESA AUXILIAR (RETANGULAR EM INOX 
RODÍZIOS) - Especificações: Confeccionada 
em tubos redondos de aço inoxidável com 
acabamento polido. Tampo e prateleira 
confeccionados em chapa de aço inoxidável 
com bordas laterais dobradas e sem 
arestas, para maior resistência e 

UNID. 10 FRACASSADO 

inoxidável com bordas laterais dobradas 
sem arestas, acabamento escovado e 
gradil de proteção de aço inoxidável 
redondo em toda extensão. Rodas: Gi01 
balde de aço inoxidável com alça e 
capacidade volumétrica de 5 litros 01 
Bacia em aço inoxidável. Dimensões: 
Comprimento: aproximadamente 1110 ± 
10mm. Comprimento do Tampo:  
aproximadamente 750 ± 10mm. Largura: 
aproximadamente 460 ± 10mm Altura: 
aproximadamente 890 ± 10mm. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, 

Decreto Estadual nº 16.212/2015. 
SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ: 20.451.726/0002-39 

3 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO � 
Cadeira de rodas dobrável adulto construída 
em tubos de alumínio; laterais fixas em 
chapa de alumínio polido e apoio de braços 
em poliuretano injetado/escamoteável; 
assento com dimensões apropriadas para 
obesos e encosto destacáveis para limpeza, 
confeccionado em folha de espuma 
revestida em nylon resistente e 
impermeável; descanso para os pés 
reforçado, regulável em altura e dobrável; 
rodas traseiras raiadas de aproximadamente 
24" de diâmetro; rodas dianteiras de 
aproximadamente 8" de diâmetro; aro de 
borracha maciça, movimentada sobre 
rolamentos de esfera; freios bilaterais; 
capacidade mínima de 250kg. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº16.212/2015. 

UNID. 2 DESERTO 

4 

MACA PARA TRANSPORTE EM AÇO 
INOXIDÁVEL COM SUPORTE PARA 
SORO E SUPORTE PARA CILINDRO DE 
O2 � Estrutura em tubo redondo inox de 
aproximadamente 31,75 x 1,2mm; leito 
removível em chapa de aço inox de 
aproximadamente 0,75mm com cabeceira 
regulável através de cremalheira, com 
pistões amortecedores; grades laterais de 
tombar em tubo de aço inox de 
aproximadamente 22 x 22 x 1,2mm; suporte 
para soro em aço inox; para-choque de 
borracha em toda volta; rodízios de 125mm 
de diâmetro com freios de dupla ação em 
diagonal. Dimensões: 1. Externas (2,00 x 
0,60 x 0,80m) / 2. Internas (1,83 x 0,55m). 
Acompanha: Suporte para cilindro de 
oxigênio/ Suporte para lençol 
descartável/colchonete. Item Exclusivo 
para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº 
16.212/2015. 

UNID. 2 FRACASSADO 

5 
CADEIRA HIGIÊNICA COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 250 KG - Cadeira de banho 

UNID. 2 DESERTO 

confeccionada em aço inoxidável ideal para 
uso sanitário e chuveiro, assento sanitário, 
apoio para os braços removíveis apoio para 
os pés escamoteável, encosto removível, 
freios bilaterais, rodas traseiras aro 20� 
removíveis com pneus infláveis, rodas 
dianteiras aro 06� com pneus maciços, 
encosto em nylon. Capacidade de até 300 
kg. Dimensões aproximadas: largura do 
assento (85 cm); altura encosto (27 cm) e 
altura do assento ao chão (46 cm). Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

6 

CADEIRA DE RODAS - Cadeira de rodas 
dobrável adulto construída em tubos de aço 
inoxidável; laterais fixas em aço inoxidável 
polido e apoio de braços em poliuretano 
injetado/escamoteável/removível; assento 
com dimensões apropriadas para obesos e 
encosto destacáveis para limpeza, 
confeccionado em folha de espuma 
revestida em nylon resistente e 
impermeável; descanso para os pés 
reforçado, regulável em altura e dobrável; 
rodas traseiras raiadas de aproximadamente 
24" de diâmetro; rodas dianteiras de 
aproximadamente 8" de diâmetro; aro de 
borracha maciça, movimentada sobre 
rolamentos de esfera; freios bilaterais; 
capacidade até mínima de 200 kg. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

UNID. 1 DESERTO 

7 

SUPORTE DE SORO EM AÇO 
INOXIDÁVEL COM QUATRO 
GANCHOS, TIPO PEDESTAL - Suporte 
para soro com haste regulável com 04 
ganchos escalonados em eixo maciço de 
aço inoxidável. Haste receptora em tubo de 
aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base 
confeccionada em aço inoxidável em forma 
de "x" com rodízios de borracha de no 
mínimo 2" soldados verticalmente. Altura 
máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

UNID. 16 FRACASSADO 

8 

ARMÁRIO Duas portas em chapa em aço, 
com pintura epóxi, com quatro prateleiras de 
capacidade mínima de 40kg. Com 04 
prateleiras, com chave, cor cinza. 
Dimensões aproximadas: 2,10x1,10m. Item 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº 16.212/2015. 

UNID. 1 FRACASSADO 

9 

MESA AUXILIAR (RETANGULAR EM INOX 
RODÍZIOS) - Especificações: Confeccionada 
em tubos redondos de aço inoxidável com 
acabamento polido. Tampo e prateleira 
confeccionados em chapa de aço inoxidável 
com bordas laterais dobradas e sem 
arestas, para maior resistência e 

UNID. 10 FRACASSADO 

acabamento escovado. Equipada com rodas 
giratórias mínimo de 3� com freio diagonal. 
Medidas externas aproximadas120x40x80. 
Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, 
Decreto Estadual nº 16.212/2015. 

10 

MACA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
(ECOCARDIOGRAMA) COM GRADES 
LATERAIS COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 250 KG - Estrutura em tubo redondo em 
aço inoxidável de aproximadamente 31,75 x 
1,2mm; leito removível em chapa de aço 
inoxidável de aproximadamente 0,75mm 
com cabeceira regulável através de 
cremalheira, com pistões amortecedores; 
grades laterais de tombar em tubo de aço 
inox de aproximadamente 22 x 22 x 1,2mm; 
suporte para soro em aço inox; para-choque 
de borracha em toda volta; rodízios de 
125mm de diâmetro com freios de dupla 
ação em diagonal. Dimensões: 1. Externas 
(2,00 x 0,60 x 0,80m)/ 2. Internas (1,83 x 
0,55m). Acompanha: Suporte para cilindro 
de oxigênio/ Suporte para lençol 
descartável. Item Exclusivo para ME, MEI e 
EPP, Decreto Estadual nº 16.212/2015. 

UNID. 2 FRACASSADO 

 
IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DA EMPRESA VENCEDORA: 
 

EMPRESA SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI 
CNPJ 20.451.726/0002-39 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.702.443.113 

ENDEREÇO Av. Dona Mariana Caligiori Rochetti, 515 � Jardim Peri 
São Paulo � SP CEP: 02650-000 

REPRESENTANTE/CARGO  Titular: Carolina Pessuto Cigarro CPF: 313.153.438-94 
Procurador: Gilton Nazaré Lage Cruz CPF: 053.681.366-33 

TELEFONE (11) 2202-9000 Ramal 1856 

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
(E-MAIL) licita@salutemhospitalares.com.br 
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