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Memo. GCOMP/GEIAS n.º 532/2020  

Belo Horizonte, 15 de Abril de 2020 

Para: Janete dos Reis Coimbra 

Gerência de Insumos e Apoio à Assistência à Saúde - GEIAS 

 

Assunto: Resultado pregão 

Ref.: Processo nº 04.001.249.19.68– PE 257/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição 

de materiais permanentes (cama fawler elétrica para adulto, carro maca com elevação 

hidráulica e carro maca hospitalar), para uso nas unidades de saúde da rede SUS, 

necessários para atender demanda do município de Belo Horizonte. 

 

Senhora Gerente, 

 

Informamos que o pregão em referência foi homologado no DOM em 15/04/2020, conforme 

informações a seguir: 

 

LOTE 
ITEM 

CODIGO 
DESCRITIVO UNIDADE QTDE. 

RESULTADO 
LICITAÇÃO 

1 70626 

Cama fowler elétrica para 

adulto.cama hospitalar elétrica, 

construída com estrutura em 

alumínio ou aço, com movimentos 

motorizados, elevação e descida 

do leito, com leito articulado, 

dotada de grades laterais, 

cabeceira e peseira, rodízios e 

sistema de freios. 

UNIDADE 19 HOMOLOGADO 

2 70626 

Cama fowler elétrica para 

adulto.cama hospitalar elétrica, 

construída com estrutura em 

alumínio ou aço, com movimentos 

motorizados, elevação e descida 

do leito, com leito articulado, 

dotada de grades laterais, 

cabeceira e peseira, rodízios e 

sistema de freios. 

UNIDADE 6 HOMOLOGADO 

3 51944 

Carro maca com elevação 

hidráulicautilização: transporte de 

paciente graves e 

politraumatizados no setor de 

urgência, com possibilidade de 

estabilização e procedimentos de 

ressuscitação. 

UNIDADE 20 HOMOLOGADO 
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4 51944 

Carro maca com elevação 

hidráulicautilização: transporte de 

paciente graves e 

politraumatizados no setor de 

urgência, com possibilidade de 

estabilização e procedimentos de 

ressuscitação. 

UNIDADE 4 HOMOLOGADO 

5 43980 

Carro maca hospitalar - estrutura 
tubular, em aço inoxidável asi 
304, com soldas sem rebarba e 
com bom acabamento (não será 
aceito junções com pontos de 
solda);  leito fixo com cabeceira 
ajustável em altura; 

unidade 47 HOMOLOGADO 

6 43980 

Carro maca hospitalar - estrutura 
tubular, em aço inoxidável asi 
304, com soldas sem rebarba e 
com bom acabamento (não será 
aceito junções com pontos de 
solda);  leito fixo com cabeceira 
ajustável em altura; 

unidade 16 HOMOLOGADO 

 

Para informações acerca de valores e empresas vencedoras, verificar publicação no Diário Oficial 

do Município na data informada acima. 

 

 

Maiere Amancio da Silva Mat. 12.757 

Membro da Equipe de Apoio 

 

 

 

    Isabella C. Nogueira - BM 115.621-5 

Gerente de Compras 

 


