REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR GR 06
B.
VALIDADE: 02/04/2020 a 01/04/2021
ATA SMS Nº 025/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2019
CÓDIGO

ITEM

6515.68.214-30

1

6515.55.056-58

25

6515.55.055-77

26

6515.55.093-00

27

6515.55.057-39

28

6515.68.274-70

2

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
96.941
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.
19.148
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
40.324
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
6.266
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
2.261
Filtro barreira total a bactérias e vírus, trocador de umidade e
calor, para uso em circuito respiratório, livre de látex, com
volume interno entre 10 e 15ml, com saída para linha de
amostra de gases uso em capnógrafo e/ou analisador de gases,
tubo extensor corrugado flexível com tampa e conexões
universais. Uso pediátrico / CGH
12.467
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VALOR
UNITÁRIO (R$)

EMPRESA

5,10

CINCO CONFIANÇA

28,50

CINCO CONFIANÇA

28,50

CINCO CONFIANÇA

28,50

CINCO CONFIANÇA

28,50

CINCO CONFIANÇA

6,15

CARLA OLIVEIRA
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ITEM

6515.08.150-63

4

6515.37.011-74

20

6515.44.028-04

5

6515.44.016-62

6

6515.44.023-91

8

6515.44.022-00

9

NOME / DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Pasta protetora de pele periestomal constituída de gelatina,
pectina e carboximetilcelulose sódica, acondicionada em tubo
contendo entre 55 e 60g / COLOPLAST
1.752
Scalp 27G, 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 /
TOPMED
93.770
Pulseira identificação paciente, confeccionada em polietileno,
sem impressão, na cor branca, pulso, antialérgica, colagem
definitiva, retirada fácil, medida aprox. 2cmx25cm, descartável,
sem rebarbas em bordas laterais / PROTECTOR
426.375
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
583.920
Pulseira identificação modelo infantil, na cor azul, 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
10.775
Pulseira identificação modelo infantil, na cor rosa, 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
11.025

Página 2

VALOR
UNITÁRIO (R$)

EMPRESA

23,80

LEMARC

0,41

LEMARC

0,09

PROTECTOR

0,21

PROTECTOR

0,21

PROTECTOR

0,21

PROTECTOR
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6515.44.021-20

11

6515.44.017-43

12

6515.37.008-79

17

6515.37.009-50

18

6515.37.010-93

19

65.15.59.016-85

21

NOME / DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Pulseira identificação adulto amarela 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
99.487
Pulseira identificação adulto vermelha 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
66.862
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
375.220
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
360.213
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
252.349
Sistema CPAP pronga nasal (INFANT CPAP SYSTEM), Nº.0,
composto de pronga nasal, 2 conexões em “T”, 2 traqueias
corrugadas, touca em algodão e velcro / NEWMED
1.330
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VALOR
UNITÁRIO (R$)

EMPRESA

0,21

PROTECTOR

0,21

PROTECTOR

0,35

NOVA LÍNEA

0,35

NOVA LÍNEA

0,35

NOVA LÍNEA

41,68

MEDICAL
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ITEM

6515.59.010-90

22

6515.59.003-60

23

6515.59.005-22
6515.62.227-22

24
31

NOME / DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Sistema CPAP pronga nasal (INFANT CPAP SYSTEM),Nº. 00,
composto de pronga nasal, 2 conexões em “T”, 2 traqueias
corrugadas, touca em algodão e velcro / NEWMED
1.247
Sistema CPAP pronga nasal (INFANT CPAP SYSTEM),Nº. 1,
composto de pronga nasal, 2 conexões em “T”, 2 traqueias
corrugadas, touca em algodão e velcro / NEWMED
597
Sistema CPAP pronga nasal, Nº.2, composto de pronga nasal, 2
conexões em “T”, 2 traqueias corrugadas, touca em algodão e
velcro / IMPACTO
1.334
Serra, gigli com 70 cm / STYLLE
2.200

VALOR
UNITÁRIO (R$)

EMPRESA

44,82

MEDICAL

36,84

MEDICAL

33,32
26,42

IMPACTO
INTERJET

CINCO - CONFIANCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.075.964/0001-12
VIELA VP 2D, S/N - QUADRA 4 MODULO 8 A - DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS - DAIA - Anápolis / Goiás - (62) 3329-4300 - cincoconfind@gmail.com
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
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 - lemarc.vendas@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 ITACURUCA, 325 - VILA STA CATARINA - SP/SP - licitacao@newmed.com.br -11 98778-7097 - 11 5060-3032
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IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 08.311.856/0001-90
RUA DA REPRESA (VL JAU), 65 - RUDGE RAMOS - São Bernardo do Campo / São Paulo - (11) 4238-4070 - vendas1@impactomedical.com.br
INTERJET COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 59.403.410/0001-26
RUA SOBRALIA, 422 - CAMPO GRANDE - SP/SP - (11) 5631-3023 - renata@interjet.com.br
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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