Registro de preços para aquisição de Material hospitalar Gr 05.
VALIDADE: 07/05/2020 a 06/05/2021
ATA SMS Nº 038/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2019

CÓDIGO

ITEM

NOME / DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
(R$)

6515.08.257-00

2

Bolsa para estoma intestinal neonatal, recortável até 27mm, transparente, com barreira
protetora de pele a base de resina sintética, sistema de 2 peças / COLOPLAST

1.775

22,90

EMPROMED

3

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 00
( diâmetro 3 mm) /
FRADEL

346

26,70

FRADEL MED

4

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 0
( diâmetro 4 mm) /
FRADEL

370

27,25

FRADEL MED

5

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 1
( diâmetro 5
mm) / FRADEL

370

27,25

FRADEL MED

6

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 2
( diâmetro 6 mm)
/ FRADEL

432

27,25

FRADEL MED

6515.11.004-24

6515.11.021-25

6515.11.022-06

6515.11.023-97
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6515.11.024-78

6515.11.025-59

6515.11.026-30

6515.11.027-10

6515.14.062-64

ITEM

NOME / DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
(R$)

7

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 3
( diâmetro 7 mm) /
FRADEL

432

27,25

FRADEL MED

8

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 4
( diâmetro 8 mm) /
FRADEL

630

27,25

FRADEL MED

9

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 5
( diâmetro 9
mm) / FRADEL

560

26,70

FRADEL MED

10

Cânula metálica para traqueotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um
mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão de número em local
visível, trava para fixação de cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento
que não cause traumatismo traqueal; cânula interna com encaixe e fixação adequados.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho 6
( diâmetro 10 mm) /
FRADEL

532

27,25

FRADEL MED

11

Cateter, artéria umbilical com 38 a 41 cm de comprimento diâmetro 3,5F, com marcação de 5
em 5cm, estéril, descartável, embalado individualmente, conforme Portaria do M.S /
POLYMED

4.165

9,90

R2 S ABRAHÃO
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6515.14.063-45

6515.27.002-39

6515.27.019-87

6515.27.003-10

6515.27.004-09

6515.27.006-62

6515.71.007-44

6515.71.008-25

ITEM

NOME / DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
(R$)

12

Cateter, artéria umbilical com 38 a 41 cm de comprimento diâmetro 5,0F, com marcação de 5
em 5cm, estéril, descartável, embalado individualmente, conforme Portaria do M.S /
POLYMED

2.977

5,53

R2 S ABRAHÃO

22

Lâmina de bisturi descartável – em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, n º 11. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado / ADVANTIVE

161.062

0,29

R2 S ABRAHÃO

23

Lâmina de bisturi descartável – em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, n º 12. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado / ADVANTIVE

40.612

0,29

R2 S ABRAHÃO

24

Lâmina de bisturi descartável – em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, n º 15. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado / ADVANTIVE

201.645

0,29

R2 S ABRAHÃO

25

Lâmina de bisturi descartável – em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, n º 21. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado / ADVANTIVE

319.822

0,29

R2 S ABRAHÃO

26

Lâmina de bisturi descartável – em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, n º 24. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado / ADVANTIVE

322.562

0,29

R2 S ABRAHÃO

15

Conjunto para punção de artéria femural por técnica Seldinger cateter PAM femural,
poliuretano ou polietileno, radiopaco 18 a 20G, 12 a 20cm alça de fixação guia metálico,
flexível. Estéril, descartável / VYGON

7.371

66,28

CEI COMÉRCIO

16

Conjunto para punção de artéria radial por técnica Seldinger cateter PAM radial, poliuretano ou
polietileno, radiopaco 18 a 20G, 05 a 07cm alça de fixação guia metálico, flexível 35 a 50cm.
Estéril, descartável / VYGON

11.365

50,14

CEI COMÉRCIO
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6515.71.009-06

17

Conjunto para monitorização hemodinâmica, sistema totalmente fechado, contendo equipo de
infusão, flush 3ml/h, transdutor de pressão descartável, torneira de zeragem, sistema de
coleta de sangue fechado com sistema de aspiração com seringa protegida com duas
torneiras valvuladas. Compatível com todos os monitores comerciais e convencionais /
SMITHS MEDICAL

8.403

110,10

MANIFOLD

6515.68.288-76

18

Conjunto para retirada de pontos cirúrgicos, contendo 01 tesoura, 01 pinça anatômica,
compressa de gaze, estéril, descartável / KOLPLAST

67.810

11,20

LEMARC

6515.55.117-04

19

Conjunto para curativo contendo, 01 pinça anatômica, 01 pinça dente de rato, 01 pinça Kelly,
01 campo simples, estéril, descartável / KOLPLAST

39.544

13,50

LEMARC

65.15.42.013-02

28

Sensor para monitorização de atividade cerebral, com adesivo, sem látex, sem PVC uso
Adulto / Medtronic Covidien

10.278

205,00

IMAGEM
SISTEMAS

65.15.42.014-93

29

Sensor para monitorização de atividade cerebral, com adesivo, sem látex, sem PVC uso
Infantil / Medtronic Covidien

4.354

114,30

IMAGEM
SISTEMAS

21

Fixador de tubo orotraqueal constituído de peça única de lona plástica impermeável ou similar,
fita dupla face nas extremidades, medindo 64 cm de comprimento, fixação no TOT por
material adesivo e trava de fixação em poliuretano, uso adulto / MEDFIX ORO

69.863

8,50

4 - MÉDICA

6515.33.010-79

30

Sistema fechado de macronebulização com válvula Venturi ajustável de 28% a 98% de
concentração de oxigênio com reservatório de água destilada, estéril, descartável / Aquapak /
Hudson RCI

21.709

119,00

4 - MÉDICA

6515.33.011-50

31

Frasco reservatório com água destilada, deionizada e desclorinizada contendo 440ml, estéril,
descartável / Aquapak / Hudson RCI

20.475

21,30

4 - MÉDICA

32

Lenço umedecido protetor cutâneo para higienização da pele, TNT, não requer enxague,
PH(4,5 a 6,5), hipoalergenico, embalagem plástica contendo no mínimo 08 unidades, fácil
abertura, descartável / QUICK SHOWER

27.338

6,10

BRASIL ART

CÓDIGO

6515.55.061-15

6510.06.006-32
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BRASIL ART & CORES IND. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 11.953.255/0001-95
RUA EUDORO BERLINCK, 19 - ANEXO 19 A - HIGIENÓPOLIS - RJ / RJ - (21) 99932-7633 - licitacao@mastersgroup.com.br

QUANTIDADE

EMPROMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 73.416.497/0001-05
TRAVESSA ARLINDO R. COELHO, 64 - CASA 04 - GALO BRANCO - São Gonçalo / Rio de Janeiro - CESAR.EMPROMED@HOTMAIL.COM
FRADEL-MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 02.916.028/0001-07
RUA TENENTE AMERICO MORETTI, 579 - VILA SANTA CATARINA - SP/SP - (11) 5562-3541 - fradelmed@terra.com.br
R2 S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 29.843.853/0001-77
AVENIDA DOM HELDER CAMARA, 8275 - PIEDADE - RJ/RJ - (21) 2594-1356 - r2sservicos@gmail.com
CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA
CNPJ: 40.175.705/0001-64
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA, 01248 - LOT 7 PAL 24897 - ANIL - RJ/RJ - (21) 3528-0150 - itacoes@cei-brasil.com
MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.449.335/0001-30
AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR, 126 - BLOCO 01 SALA 460 A - DEL CASTILHO - RJ/RJ - (21) 3351-9969 advflaviamanifold@gmail.com - manifoldmedical@gmail.com
LEMARC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 09.300.300/0001-60
AVENIDA DAS AMERICAS, 3959 - LOJAS 204 205 E 210 - BARRA DA TIJUCA - RJ / RJ - (21) 2450-2238 - licitacoes@lemarcbarra.com.br
IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 59.269.654/0001-68
AVENIDA JURUA, 105 - GALPÕES 09,10 E 11 - ALPHAVILLE - (11) 4133-0053 - cida@imagemsp.com.br
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4-MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 14.883.212/0001-79
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 57 - ANDAR 2 - ROCHA - RJ/RJ - (21) 3890-2916 - publico@4medica.com.br
Nº DO PROCESSO: 09/001109/2018
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 05/07/19
AVISO DE LICITAÇÃO: 16/07/2019
ATA DO PREGÃO: 09/08/2019
HOMOLOGAÇÃO: 01/04/2020 e 27/07/2020
EXTRATO DA ATA DE RP: 07/05/2020
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