REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR GR 06
B - em atendimento ao inciso III do art. 48, da LC nº 123/2006.
VALIDADE: 02/04/2020 a 01/04/2021
ATA SMS Nº 026/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2019
CÓDIGO

ITEM

6515.68.214-30

33

6515.55.056-58

43

6515.55.055-77

44

6515.55.093-00

45

6515.55.057-39

46

6515.44.016-62

35

NOME / DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Filtro barreira total a bactérias e vírus, com membrana,
umidificador, trocador de calor e umidade, validado
microbiologicamente para gases, aerossóis e secreções com
bactérias e / ou vírus e outros patógenos para uso em circuito
respiratório. Livre de látex. Com conexão universal e tomada
para capnógrafo. Uso adulto / CGH
10.771
Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 12 french
constituído de conector que permita diminuir o torque no tubo
endotraqueal, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de
54cm graduada e coberta por bainha de plástico siliconizada,
válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo
endotraqueal / CGH
2.127
Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 14 french
constituído de conector que permita diminuir o torque no tubo
endotraqueal, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de
54cm graduada e coberta por bainha de plástico siliconizada,
válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo
endotraqueal / CGH
2.763
Sistema fechado de aspiração traqueal pediátrico 10 french
constituído de conector que permita diminuir o torque no tubo
endotraqueal, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de
54cm graduada e coberta por bainha de plástico siliconizada,
válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo
endotraqueal / CGH
696
Sistema fechado de aspiração traqueal - neonatal 6FR
constituído de via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda
graduada com marcação colorida e coberta por bainha de
plástico siliconizada válvula de sucção com trava de segurança
para uso em tubo endotraqueal / CGH
251
Pulseira identificação adulto branca confeccionada em poliéster
resistente, antialérgico, com doze pontos para regulagem de tamanho,
que permita inscrição na própria superfície com o uso da caneta
esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido que não impeça a
sua utilização durante a realização de exames radiológicos e bordas
laterais que não agridam a pele / PROTECTOR
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64.880

VALOR
UNITÁRIO (R$)

EMPRESA

5,10

CARLA DE OLIVEIRA

28,50

CARLA DE OLIVEIRA

28,50

CARLA DE OLIVEIRA

28,50

CARLA DE OLIVEIRA

28,50

CARLA DE OLIVEIRA

0,21

PROTECTOR
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6515.65.024-15

36

6515.65.028-49

37

6515.65.027-68

38

6515.37.008-79

39

6515.37.009-50

40

6515.37.010-93

41

6515.59.005-22

42

VALOR
UNITÁRIO (R$)

EMPRESA

246

119,99

R2 S

362

131,00

R2 S

162

123,60

R2 S

41.691

0,35

NOVA LINEA

40.023

0,35

NOVA LINEA

28.038

0,35

NOVA LINEA

148

46,43

MEDICAL

NOME / DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Reanimador manual esterilizável, para uso em paciente neonatal,
com as seguintes características: bolsa auto inflável em silicone com
capacidade de 280ml, válvula respiratória com pop-off, bolsa
reservatória de oxigênio, válvula de exalação em silicone e máscara
facial transparente em silicone de tamanho zero / SAFTI
Reanimador manual pulmonar de silicone, para uso adulto, com
bolsa auto inflável de silicone capacidade aproximada de 2000ml,
válvula reguladora de pressão de segurança tipo pop-off, saída para
manômetro, reservatório de oxigênio que permita esterilização de todo
material / SAFTI
Reanimador manual pulmonar de silicone, para uso pediátrico,
com bolsa auto inflável de silicone capacidade aproximada de 740ml,
válvula reguladora de pressão de segurança tipo pop-off, saída para
manômetro, reservatório de oxigênio que permita esterilização de todo
material / SAFTI

Scalp 21G, composto de cânula de aço inoxidável, bisel
atraumatico com dispositivo de segurança, com protetor firme,
asa anatômicas, antiderrapante e flexível, extensão em PVC
transparente, sem memória, medindo aprox. 30cm, compatível
com conector luer lock e luer slip. Estéril, embalagem individual /
NPH
Scalp 23G, composto de cânula de aço inoxidável, bisel
atraumatico com dispositivo de segurança, com protetor firme,
asa anatômicas, antiderrapante e flexível, extensão em PVC
transparente, sem memória, medindo aprox. 30cm, compatível
com conector luer lock e luer slip. Estéril, embalagem individual /
NPH
Scalp 25G, composto de cânula de aço inoxidável, bisel
atraumatico com dispositivo de segurança, com protetor firme,
asa anatômicas, antiderrapante e flexível, extensão em PVC
transparente, sem memória, medindo aprox.30cm, compatível
com conector luer lock e luer slip. Estéril, embalagem individual /
NPH
Sistema CPAP pronga nasal, Nº.2, composto de pronga nasal, 2
conexões em “T”, 2 traqueias corrugadas, touca em algodão e
velcro / NEWMED
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CARLA OLIVEIRA CORREA
CNPJ: 08.583.229/0001-08
AVENIDA ALVARES CABRAL, 982 - SALA 901 - LOURDES - Belo Horizonte / Minas Gerais - (31) 2535-9450 - cocbh@hotmail.com
PROTECTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18.466.544/0001-09
AVENIDA JORGE ABRAO, 561 - GALPAO02 - SHANGRI-LA - Sertãozinho / São Paulo - (16) 3942-7016 - licitacao@protector.ind.br
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
CNPJ: 32.350.180/0001-28
RUA FRAGATA, 50 - EDEN - São João de Merti / Rio de Janeiro
MEDICAL CIRÚRGICA LTDA
CNPJ: 60.683.786/0001-10
RUA DE ITACURUÇA, 325 - VILA STA CATARINA - SP/SP - licitacao@newmed.com.br -11 98778-7097 - 11 5060-3032
R2 S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 29.843.853/0001-77
AVENIDA DOM HELDER CAMARA, 08275 - PIEDADE - RJ/RJ - (21) 2594-1356 - r2sservicos@gmail.com

Outras Informações:
Nº DO PROCESSO: 09/000223/2019
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 28/05/2019
AVISO DE LICITAÇÃO: 06/08/2019
ATA DO PREGÃO: 20/08/2019
HOMOLOGAÇÃO: 16/03/2020
EXTRATO DA ATA DE RP: 02/04/2020
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