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PRACUÚBA – AMAPÁ 
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08 PÁGINAS 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA 

 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2020 
 

No dia quatorze do mês de setembro de 2020, na Prefeitura 
de Pracuúba, registram-se os preços da empresa R. J. 
COSTA EIRELI para REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES 
(EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, DE 
ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA), para atender as demandas 
de estruturação e funcionamento da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Administração, 
pertencentes a Prefeitura Municipal de Pracuúba - PMP, 
conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão 
Eletrônico (SRP) nº 005/2020-CPM/PMP, para Sistema de 
Registro de Preços, assim como os termos da proposta, 
integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.  
 

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, a 
contar da data da publicação desta ATA. 
 

EMPRESA REGISTRADA 
- R. J. COSTA EIRELI, CNPJ: 14.487.436/0001-61, com sede 
na Rua Manoel Eudoxio Pereira, n° 1908-A – BAIRRO: 
Central – Macapá/AP, FONE: (96) 99161-1601 / e-mail: 
franklin.mzs@gmail.com. 
 

Itens  Especificações 
Quant 

 
Valor 

unitário 

14 Mesa para Escritório com 3 
Gavetas - cor Amêndoa, 
madeira formato L 1,40 x 
1,40m. MARCA: NOTIVA 

 
100 

 
R$ 835,00 

15 Lixeiras Basic Pedal, ideal 
para ambientes de alto e 
médio tráfego de pessoas, 
fabricada em aço inox com 
acabamento polido e 
estrutura resistente, possui 
tampa com sistema de 
abertura/fechamento 
através de pedal e balde 
removível. Esta linha conta 
com três opções de 
capacidade 12 Litros. 
MARCA: BRINOX 

 
 
 
 

25 
 
 

 
 
 
 

R$ 70,00 

17 Lixeiras Basic Pedal, ideal 
para ambientes de alto e 
médio tráfego de pessoas, 
fabricada em aço inox com 
acabamento polido e 
estrutura resistente, possui 
tampa com sistema de 
abertura/fechamento 
através de pedal e balde 
removível. Esta linha conta 
com três opções de 
capacidade 30 litros. 
MARCA BRINOX 

 
 

25 

 
 

R$ 180,00 

18 Cadeira longarina ISO de 3 
lugares. Acento e encosto 
injetado em polipropileno 
(pp) de alta resistência. 
Design anatômico, que 
favorece as necessidades 
diárias de conforto, beleza 
e praticidade. Estrutura em 
aço. MARCA: ECOFLEX 

 
100 

 
R$ 380,00 

19 Armário Médio em madeira, 
2 portas, alto, cor 
amêndoa. MARCA: MOTIVA 

10 R$ 439,00 

20 Cadeira giratória, concha, 
monobloco, espaldar 
médio, sem braços, preta. 
MARCA: PLAXMETAL 

 
100 

 
R$ 225,00 

21 Persianas em lâminas 
verticais, 2,00x 2,20, cores 
variadas. MARCA: SLIM 

 
15 

 
R$ 464,00 
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23 Multifuncional Laser, 
Mono, 110V – DCP-
L5602DN, dimensões 49,5 x 
42,7 x 48,5 cm, velocidade 
da CPU 800MHz, 
capacidade de saída do 
papel 150 folhas, fonte de 
alimentação AC 110V 
50/60Hz, certificação 
Energy Starm, tela LCD 3,7. 
MARCA: BHOTHER 

05 R$ 
2.774,00 

25 Maca de uso hospitalar, 
com altura fixa com pés 
desmontáveis e cabeceira 
regulável, resistência e 
segurança, facilidade 
higienização, praticidade 
no uso. Dimensões: 180 x 
61x 80 cm (C x L x A); 
Peso: 21kg; Peso 
suportado: 300kg; 
Angulação: 15º, 30º e 45º; 
Espessura espuma: 3cm; 
Cor: branca; Garantia: 06 
meses; Cabeceira 
regulável (3 posições). 
MARCA: HOSP 

 
 

50 

 
 

R$ 750,00 
 
 

26 Escada com 2 dois 
degraus para uso em maca 
hospitalar; cor: branca. 
MARCA SALUTEM 

 
50 

 
R$ 188,00 



27 Máquina de Profilaxia  
Descrição: 
Equipamento de ultrassom 
piezo elétrico e jato de 
bicarbonato de sódio para 
profilaxia odontológica 
montados sobre uma base 
e composto de capa 
injetada em ABS com 
painel de policarbonato. 
Possui válvulas solenóides 
que cortam e liberam 
instantaneamente a 
passagem de ar e água, 
fazendo com que a mistura 
de ambos se dê somente 
na saída (parte externa) da 
caneta jato de bicarbonato; 
Transdutor com capas da 
caneta ultrassom de 
silicone autoclavável a 
135ºC e Caneta jato de 
bicarbonato com ponteira 
removível e autoclavável; 
Pontas (Tip) autoclaváveis; 
Ultrassom piezoelétrico 
ativado por pastilhas 
cerâmicas com frequência 
de 32.000Hz; Iluminação 
Led na caneta ultrassom; 
Chave geral luminosa no 
painel; Regulador de 
líquido 
bicarbonato/ultrassom 
(Bomba Peristáltica); 
Regulador de 
ar/bicarbonato; Regulador 
de potência ultrassom; 
Bomba peristáltica para 
irrigação do líquido nas 
canetas de ultrassom e jato 
de bicarbonato; 
Reservatório da bomba 
peristáltica (15) contendo 
líquido; 
Pedal de comando; Seletor 
automático do ultrassom e 
jato de bicarbonato ao 
retirar a caneta do suporte; 
Refluxo auto-limpante. 
Após a utilização a 
despressurização ocorre 
de maneira com que o 
bicarbonato de sódio é 
removido das tubulações 
internas, evitando 
possíveis incrustações no 
seu interior; Tampa do 
reservatório de 
bicarbonato com 
visualizador transparente; 
Exclusivo reservatório de 
bicarbonato com 
iluminação interna e 
“desumidificador”(Pat.Req.
INPI), dispositivo que 
mantém o reservatório 
aquecido, evitando que o 
bicarbonato de sódio 
absorva excesso de 
umidade; Altura com 
reservatório da bomba 
peristáltica: 13,5cm; 
Dimensões: Largura: 
21,8cmComprimento: 24cm 
Peso Líquido: 3,00 Kg; 
Peso Bruto c/ Embalagem: 
4,00 Kg; Volume do 
reservatório da bomba 
peristáltica: 500ml; 
Freqüência do 
ultrassom:32.000 Hz; 
Pressão de entrada de 
ar:60 PSI a 80 PSI; 
Alimentação:Bivolt 127V / 
220V; Freqüência: 50/60 
Hz; Fusível:1A 127V / 220V; 
Potência:60 VA; 
Consumo:0,45ª; 12 meses 
de garantia. MARCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
2.700,00 



28 Mocho com encosto slim, 
com regulagem de altura 
através da coluna a gás, 
base com rodízios preto; 
revestimento em Courvin, 
cadeira com base giratória; 
estrutura em aço; assento: 
espuma injetada; estrutura 
do assento: madeira 
compensada em alta 
densidade; encosto: 
espuma injetada; estrutura 
do encosto: madeira 
compensada em alta 
densidade e acabamento 
arredondados nos cantos; 
acabamento da base preto; 
Nylon; peso aproximado 
(kg): 8 kg; 12 meses de 
garantia; peso real 
suportado (kg): 100 kg; 
largura total: 55 cm; 
profundidade total: 65 cm; 
altura mínima: 75 cm; 
altura máxima: 90 cm. 
MARCA: EVOTECH 

 
 
 

05 

 
 
 

R$ 330,00 



29 Cadeira Odontológica 
AS200 Cart; estrutura de 
aço maciço, com 
tratamento anticorrosivo, 
revestida em poliestireno 
alto impacto; base com 
debrum antiderrapante; 
dispensa fixação no piso; 
caixa de ligação integrada; 
botão on/off na lateral da 
base da cadeira; altura 
mínima de 45 cm e altura 
máxima de 90 cm do 
assento ao chão; braço de 
apoio para o paciente; 
braços de apoio fixos com 
estrutura interna de metal; 
pedal de comandos; 03 
programações de trabalho 
com volta automática à 
posição zero; sistema de 
elevação; eletromecânico 
acionado por moto-redutor 
BOSCH de baixa tensão 
com 24 volts; sistema 
eletrônico integrado e de 
baixa voltagem: 24 volts; 
Tensão de alimentação 127 
ou 220V ~ 50/60Hz; encosto 
da cabeça anatômico, 
removível, bi-articulável e 
com regulagem de altura, 
com movimentos anterior, 
posterior e longitudinal e 
sistema de trava por 
alavanca; ambidestro; 
contendo 01 Seringa 
tríplice, 01 terminal com 
spray para alta rotação, 01 
terminal sem spray para 
micromotor pneumático; 
pedal progressivo; bico 
giratório, removível e 
autolavável; mangueiras 
arredondadas, leves e 
flexíveis; suporte das 
pontas com acionamento 
pneumático individual; 
tampo de inox removível; 
cor branca, com 
tratamento anticorrosivo; 
puxador bilateral; cuba 
profunda, removível, com 
ralo e cobertura; sistema 
de regulagem da vazão da 
água; 01 Suctor de saliva a 
ar; unidade de água e cuba 
rebatível em 90º; 
reservatórios translúcidos 
de 800 ml; refletor Persus 
LED; luz halógena; espelho 
multifacetado... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 com tratamento 
multicoating. dupla 
proteção do espelho, em 
material resistente, 
transparente; puxadores 
bilaterais em forma de 
alça; cabeçote produzido 
em material resistente, 
com giro de 620º; 
Intensidade: 8.000 a 25.000 
LUX (tolerância +/- 20%); 
Sistema óptico com 1 LED; 
monofocal para uso 
odontológico com multi-
intensidade luminosa, 
variando de 8.000 a 35.000 
Lux; três Intensidades: 
10.000, 20.000 e 30.000 LUX 
(com variação de +-10%) 
acionados por sensor de 
proximidade; 12 meses de 
garantia; alimentação: 
127/220 V~ (Selecionável 
internamente); Frequência: 
50/60 Hz; Proteção contra 
choque elétrico: 
Equipamento de Classe I - 
Parte aplicada de Tipo B; 
Modo de operação: 
Contínua, com carga 
intermitente - 1min. 
trabalho e 4 min. 
Descanso; Proteção contra 
penetração nociva de 
água: 
IPX 0 - Toda a cadeira, com 
exceção do pedal de 
comando; IPX1 - Pedal de 
comando 
Potência de entrada: 
200VA; Fusíveis de 
Proteção: F1 e F2 (127 ou 
220V~) = 5A - ação 
retardada; Capacidade de 
levantamento: Carga 
distribuída de 200 Kg 
(massa do paciente + 
acessórios e 
equipamentos); Peso 
Líquido: 120 Kg; 
Capacidade máxima de 
carga aplicada nas 
bandejas dos equipos: 
2Kg. MARCA: QUALITY 
ROBUST BHL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
18.450,00 



30 Raio-x dentário  
Base móvel, quatro 
rodízios duplos, com 
freios; Braços articulados 
em aço com cobertura em 
ABS injetado de alto 
impacto, alcance horizontal 
de 1104 mm e vertical até 
620 mm; com molas; 
Cabeçote com sistema de 
aterramento; ampola 
importada; Câmara 
expansora de borracha; 
Equivalência em alumínio 
de 2,71mm; Colimador 
primário; Cilindro de 
orientação longo 
dimensionado para um 
sistema foco-filme de 
200mm; revestido em 
chapa de chumbo de 
0,5mm de espessura, 
Colimador secundário na 
extremidade do cilindro; 
Ponto focal de 0,8 x 
0,8mm; Goniômetro 
graduado com divisões de 
10 em 10 graus, tanto 
positivos quanto 
negativos; Tensão nominal 
70 kVp; Corrente de 8 mA 
prolonga a vida dos 
componentes do cabeçote; 
Painel de comando com 
interruptor geral; Controle 
remoto conectado ao 
painel de comando através 
de fio espiralado, com 
todos os controles 
agrupados; Display 
indicador de tempo de 
exposição com escala 
graduada de 0,1 a 2,5 
segundos; Mecanismo de 
bloqueio contra disparos 
acidentais e consecutivos; 
Tensão 127 ou 220 V; 
Potência 1,20kVA; Tensão 
do cabeçote 70Kvp; 
Amperagem/cabeçote 
8mA; Cabeçote com 
certificado de teste quanto 
a radiação de fuga, 
conforme o Regulamento 
Técnico do Ministério da 
Saúde aprovado pela 
Portaria SVS - 453, de 01-
06-1998. MARCA: RAIO X 
ION 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
6.800,00 

Pracuúba/AP, 14 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Belize Conceição Costa Ramos 
Prefeita de Pracuúba 

 


