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REF: Pregão Eletrônico 005/21
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de equipamentos, destinados à UPA. 

VALORES REGISTRADOS

Item Descrição Descrição completa UN Marca Quant Valor unitário Valor total

Fornecedor : CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
1 UN iCelera 1 R$ 18.850,00 R$ 18.850,00

R$ 18.850,00

Fornecedor : GFE DO BRASIL LTDA
2 UN 1 R$ 112.000,00 R$ 112.000,00

3 UN 2 R$ 72.400,00 R$ 144.800,00

4 UN 2 R$ 60.990,00 R$ 121.980,00

R$ 378.780,00

2877392 - 
Código BEC -  
Eletroencefal
ógrafo

Especificação técnica:Eletroencefalografo; Eletroencefalograma 
Digital, para Diagnostico de Atividade Eletrica Cerebral; de 20 
Canais; Sensibilidade (ganho) Pre Amplificador de Sinais para 
Representacao Grafica Em Curva de Derivacao Por Eletrodo; 
Filtros --; Software de Analise de Tracado Eletrografico, 
Mapeamento Cerebral, Emissao de Laudo, Back-up; Calibracao 
Automatica; Isolamento Optico; Processamento Em 
Microcomputador, Hd 160gb, Conexao Ethernet, 2gb de 
Memoria Ram, 6 Usb, 1 Paralela e 1 Serial; Monitor Lcd 17" 
Colorido, Resolucao 1024 x 1024; Armazenamento Dos Dados 
Em Gravador de Dvd, Teclado e Mause Optico; Impressao 
Impressora Jato de Tinta de 4800 Dpi; Com Foto Estimulador 
Microprocessado; Acompanha Rack, 2 Pares Eletrodos 
Referencia, 1 Eletrodo Terra e 10 Pares de Eletrodos de 
Captacao; Alimentacao: 127/220 v - 60 Hz Com No Break 
Estabilizado; Inclui: Garantia 12 Meses, Treinamento e 
Instalacao;

3366235 - 
Código BEC - 
Sistema de 
Imagem 
Médica 
Digital de 
Alta 
Resolução

Sistema de Imagem Medica Digital de Alta Resolucao; Funcao: 
para Endoscopia Terapeutica Diagnostica; Fonte de Luz Xenon 
100w C/lampada Emergencia, Monitor 
19"graumedico,processador Imagem, Gravador Dvd, Hd 80 Gb; 
Arquivamento de Imagem Em Desktop, Control.video 128 Mb, 
Ram 2 Gb, He De160 Gb,leitor Dvd,mon.17",teclado, Impres,no 
Break; Rack Sistema de Captura e Gerenciamento de Imagens, 
C/software P/import/export.de Imagens e Textos Incorp; 
Microcamera Nao Se Aplica. Rack para o Sistema e No Break, 
Com Preateleiras e Rodizios;

SONOS
CAPE

3366251 - 
Código BEC - 
Sistema de 
Vídeo 
Endoscopia

Sistema de Video Endoscopia; Composto de 
Videocolonoscopio,visao Frontal,duplo Feixe de Luz,1canal 
Biop.3,7mm,tubo Insers.entre 12,5 e 13 Mm; Processamento 
Nao Se Aplica.comprimento 1670mm,profundidade de Campo 
de 5 a 100 Mm.captura de Imagem Direta Ccd; Monitor Nao Se 
Aplica; Alimentacao: 110 / 220v-60 Hz, Movimentos:up 
180°,down 180° Left 160°,right 160°.sistema P/realizacao Leak 
Test; Acompanham: 2 Pincas de Biopsia, 2 Pincas de Corpo 
Estranho, 2 Tripes,2 Baskets,2 Alcas P/polipectomia; 1 Maleta 
para Acondicionamento e 4 Injetores de Esclerose; Inclui 
Garantia, Assistencia Tecnica e Treinamento;

SONOS
CAPE

3366243 - 
Código BEC - 
Sistema de 
Video 
Endoscopia

Sistema de Video Endoscopia; Composto de 
Videogastroscopio,visao Frontal,duplo Feixe de Luz,1canal 
Biop.2,8mm,tubo Insersao Entre 8,5 e 9,8mm; Processamento 
Nao Se Aplica.comprimento 1000mm,profundidade de Campo 
de 5 a 100 Mm.captura de Imagem Direta Ccd; Monitor Nao Se 
Aplica; Alimentacao: 110 / 220v-60 Hz, Movimentos:up 
210°,down 90°,left 100°,right 100°.sistema P/realizacao Leak 
Test; Acompanham: 2 Pincas de Biopsia, 2 Bocais, 2 Alcas de 
Polipectomia, 4 Injetores de Esclerose; 1 Maleta para 
Acondicionamento e 2 Escovas de Limpeza; Inclui 
Garantia,manual Operacional,treinamento e Assistencia 
Tecnica;

SONOS
CAPE
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Avenida João Pessoa, 471 – Pedregulho – CEP 12515-010 – Tel.: (12) 3123-2400 
http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br – e-mail: camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br 

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Guaratinguetá 

Estado de São Paulo - Brasil 
 
 
Processo Licitatório nº 01/2021 – LCT 
Pregão Presencial nº 01/2021 - PRG 

 
 
 
 

Guaratinguetá/SP, 26 de maio de 2021. 
 
 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no uso das 

atribuições que lhe foram outorgadas pelo art. 5º, inciso VIII, do Ato da Mesa Diretora 
nº 03, de 02 de agosto de 2010, desta Edilidade, HOMOLOGA o Processo Licitatório 
nº 01/2021, Pregão Presencial nº 01/2021, referente à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, 
com a disponibilização de mão de obra com ocupação mínima de 02 (dois) postos de 
serviço, para os prédios da Câmara Municipal de Guaratinguetá, pelo período de 12 
(doze) meses, cujo objeto foi adjudicado, pelo Pregoeiro, pelo menor preço, a empresa 
NOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME no valor total de R$ 73.200,00 
(setenta e três mil e duzentos reais). 

 
 
 
 
 
 

GRACIANO ARILSON DOS SANTOS 
Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIANO ARILSON 
DOS 
SANTOS:15018136847

Assinado de forma digital por 
GRACIANO ARILSON DOS 
SANTOS:15018136847 
Dados: 2021.05.26 16:53:13 
-03'00'
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Câmara Municipal da Estância Turística de 
Guaratinguetá 

Estado de São Paulo - Brasil 
 
 

 
Processo Licitatório nº 02/2021 – LCT 
Pregão Presencial nº 02/2021 - PRG 

 
 
 
 

Guaratinguetá/SP, 25 de maio de 2021. 
 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no uso das 

atribuições que lhe foram outorgadas pelo art 5º, inciso VIII, do Ato da Mesa Diretora 
nº 03, de 02 de agosto de 2010, desta Edilidade, HOMOLOGA o Processo Licitatório 
nº 02/2021, Pregão Presencial nº 02/20121, referente à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de recepção, com disponibilização de mão de 
obra para ocupação de 01 (um) posto de serviço, para o prédio da Câmara Municipal 
de Guaratinguetá, pelo período de 12 (doze) meses, cujo objeto foi adjudicado, pelo 
Pregoeiro, pelo menor preço, a empresa SCORPION MONITORAMENTO E 
ZELADORIA LTDA ME, no valor total de R$ 38.767,68 (trinta e oito mil, setecentos e 
sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). 

 
 
 
 
 
 

GRACIANO ARILSON DOS SANTOS 
Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIANO ARILSON 
DOS 
SANTOS:15018136847

Assinado de forma digital por 
GRACIANO ARILSON DOS 
SANTOS:15018136847 
Dados: 2021.05.26 16:53:33 -03'00'
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Câmara Municipal da Estância Turística de 
Guaratinguetá 

Estado de São Paulo - Brasil 
 
 
 
 
Processo Licitatório nº 04/2021 – LCT 
Pregão Presencial nº 04/2021 - PRG 

 
 
 
 
 
 

Guaratinguetá/SP, 24 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no uso das 

atribuições que lhe foram outorgadas pelo art. 5º, inciso VIII, do Ato da Mesa Diretora 
nº 03, de 02 de agosto de 2010, desta Edilidade, HOMOLOGA o Processo Licitatório 
nº 04/2021, Pregão Presencial nº 04/20121, referente à contratação de empresa 
especializada para fornecer serviços de vigilância não armada, para resguardar o 
patrimônio público que integra o prédio da futura sede da Câmara Municipal de 
Guaratinguetá, pelo período de 12 (doze) meses, cujo objeto foi adjudicado, pelo 
Pregoeiro, pelo menor preço, a empresa SCOPPER VIGILANCIA E SEGURANÇA 
EIRELI ME, no valor total de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIANO ARILSON DOS SANTOS 
Presidente da Câmara 

 
 

 
 
 

 

GRACIANO ARILSON 
DOS 
SANTOS:15018136847

Assinado de forma digital por 
GRACIANO ARILSON DOS 
SANTOS:15018136847 
Dados: 2021.05.26 16:53:48 
-03'00'
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