
ITEM PRODUTO QUANT. UNIDADE TIPO DA COTA EMPRESA MARCA MODELO VL. UNIT. VL. TOTAL CATÁLOGO REGISTRO ANVISA APROVADO MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

4

030.36.02081 - Desincrostante em pó - concentrado a base de ortofosfato trissódico com alto poder dissolvente, emulsionante e dispersante, para limpeza de

artigos médico-hospitalares, odontológicos, instrumentais metálicos, utensílios e vidrarias impregnados de matéria orgânica - Embalagem com 1kg. Registro no

MS/ANVISA. Apresentar catálogo.

20 UN ABERTA

DIMEBRAS COMERCIAL

HOSPITALAR LTDA.

CINORD CINORD 60,00R$          1.200,00R$         aprovado aprovado X

11

030.36.02103 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL:Esfigmomanômetro Descrição Técnica: Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão

arterial em pacientes infantis.Características Técnicas/Acessórios: Manômetro aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; precisão de +/-2 mmHg; caixa

metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão; braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho

em metal ou velcro; manguito em borracha sintética ou látex; válvula de controle da saída de ar em metal cromado; pêra para insuflação em borracha sintética

ou látex; válvula unidirecional da bomba de ar; Estar acondicionado em embalagem individual. Observações: certificado pelo INMETRO.

20 UN ABERTA

MEDEFE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES

LTDA

PREMIUM INFANTIL 66,80R$          1.336,00R$         aprovado aprovado X

12

030.36.02108 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas

em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável

proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização

do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e

INMETRO. Apresentar catalogo.

250 UN ABERTA

MEDEFE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES

LTDA

ADVANTIVE DUPLO 61,98R$          15.495,00R$       Reprovado
Foto não condiz com produto 

ofertado

13

030.36.02109 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas

em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável

proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização

do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e

INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. Apresentar catalogo.

20 UN ABERTA -R$                   

16

030.36.02223 - Kit curativo composto por 01 pinça dente de rato de 14 com; 01 Pinça kelly reta de 14 cm. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de

polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto devera

obedecer à legislação atual vigente. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo.

1500 KIT ABERTA COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Kit Curativo 

cód. KCS /

Kolplast Cl S.A

Kit Curativo cód. 

KCS /

Kolplast Cl S.A

41,00R$          61.500,00R$       aprovado aprovado X

18

030.36.02224 - Kit retirada de pontos composto por 01 pinça dente de rato de 14cm; 1 tesoura de Íris de 11cm. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de

polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto devera

obedecer à legislação atual vigente. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo.

1000 KIT ABERTA CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. KOLPLAST KOLPLAST 28,50R$          28.500,00R$       aprovado aprovado X

19

030.36.02222 - Kit Sutura composto por 01 campo cirúrgico de mesa em SSMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável,

gramatura de 50g/m2 com 40 x 40 cm de comprimento descartável; 01 campo cirúrgico fenestrado em SSMMS, 100% em polipropileno gramatura de 40g/m2,

com fenestra 10 x 10cm, 40 x 40 cm de comprimento; 01 pinça dente de rato de 14cm; 1 tesoura de Íris de 11cm; 01 porta agulha de Mayo Hegar de 14cm.

Estéril e descartável. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira

microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo.

100 KIT ABERTA CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. KOLPLAST KOLPLAST 91,41R$          9.141,00R$         aprovado aprovado X

23

030.36.02148 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da frequência cardíaca, indicador de pulso, botão

único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso

contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade.

Inclui cordão para o pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no Ministério da Saúde. Apresentar

catálogo

30 UN ABERTA

MEDEFE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES

LTDA

MULTLASER HC261 79,98R$          2.399,40R$         aprovado aprovado X

24

030.36.02154 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que

facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm

H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e

reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim

inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. Apresentar catálogo

5 UN ABERTA CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. SAFTI SAFTI 129,80R$        649,00R$             aprovado aprovado X

25

030.36.02155 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável

que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm

H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato',válvula expiratória e

reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim

inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. Apresentar catálogo

5 UN ABERTA CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. SAFTI SAFTI 123,90R$        619,50R$             aprovado aprovado X

26

030.36.02156 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável

que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm

H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato',válvula expiratória e

reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim

inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. Apresentar catálogo

5 UN ABERTA CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. SAFTI SAFTI 124,99R$        624,95R$             aprovado aprovado X

27

030.36.02157 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - Características: Régua antropométrica pediátrica; Confeccionada em madeira marfim;

Escala de 100cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Haste fixa com a graduação (dimensões: 109cm x 2cm); Base fixa com 24cm x 3cm

para apoio dos pés da criança; Haste móvel, com marcador removível, com 24cm x 3cm; Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação; Registro na Anvisa.

Apresentar catálogo

15 UN ABERTA CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. TAYLOR TAYLOR 65,49R$          982,35R$             aprovado aprovado X

28 030.36.02173 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7 LITROS.  Apresentar catálogo. 100 UN ABERTA CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. DESCARPACK DESCARPACK 23,13R$          2.313,00R$         aprovado X

29

030.36.02175 - Termo higrômetro digital para medir a temperatura e umidade ambiente: com display que mostre a temperatura interna e externa, umidade

interna e externa, com função de máxima e de mínima, visor de cristal líquido (LCD); com cabo de aproximadamente 1 metro, função: C°/F°. Bateria inclusa.

Apresentar catálogo

50 UN ABERTA

MEDEFE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES

LTDA

SUPERMEDY DIGITAL 75,68R$          3.784,00R$         aprovado aprovado X

FRACASSADO

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS E REGISTROS NA ANVISA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.



ITEM PRODUTO QUANT. UNIDADE TIPO DA COTA EMPRESA MARCA MODELO VL. UNIT. VL. TOTAL CATÁLOGO REGISTRO ANVISA APROVADO MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

30

030.36.02176 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA com as seguintes características: Visor de LCD, Resolução: 0,1°C (0,1°F), Temperatura de

armazenamento: 0-50°C (32~122 °F), Temperatura de operação: 10~40°C, Umidade relativa: =85%, Tensão: 3V(duas pilhas AAA), Medição no corpo humano:

32,0-42,5°C (89,6-108,5°F), Precisão no corpo humano: +/- 0,2°C (0,36°F), Mínima distância para medição: 5 cm, Emita som na presença de febre, Desligamento

por inatividade: após 13 segundos, Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.

30 UN ABERTA

MEDEFE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES

LTDA

HZK

DIGITAL 

INFRAVERMELHO

61,82R$          1.854,60R$         aprovado aprovado X

31

030.36.02178 - Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2,

entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT

NBR 11725 e 11906, com Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros

por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando

vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Apresentar catálogo

15 UN ABERTA

DIMEBRAS COMERCIAL

HOSPITALAR LTDA.

PROTEC PROTEC 261,00R$        3.915,00R$         aprovado aprovado X

33 030.36.02051 - Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 6,5cm, capacidade: 3.100ml.  Apresentar catálogo. 20 UN RESERVADA

NEW MED IMPORTADORA

E DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS MEDICOS LTDA

fami itá fami itá 134,00R$        2.680,00R$         aprovado aprovado X

35 030.36.02053 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 42 x 30 x 4. Apresentar catálogo 20 UN RESERVADA

NEW MED IMPORTADORA

E DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS MEDICOS LTDA

fami itá fami itá 170,00R$        3.400,00R$         aprovado aprovado X

37 030.36.02077 - Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml. Apresentar catálogo 10 UN RESERVADA
STOKMED PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA.
FAMI 231015 23,80R$          238,00R$             aprovado aprovado X

COTA RESERVADA PARA ME/EPP

APROVADOS NA 1ª ANÁLISE

FRACASSADO

RENATO QUERUBIM DE ANDRADES

Técnico

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO

Registro, 28 de fevereiro de 2023.
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