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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00045/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 099/2018

EMPRESA:

CNPJ: 18.258.209/0001-15

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (48) 3342-0121

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Lilian Nunes Macambira de Moura

CPF: 334.799.568-66

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

3 UNI 41 R$ 3.751,20 R$ 153.799,20

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 153.799,20

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 185.043,25

Cento e oitenta e cinco mil e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 153.799,20

Cento e cinquenta e três mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 31.244,05

Trinta e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 16,88%

Dezesseis vírgula oitenta e oito por cento.

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares 
Veterinarios Ltda

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Alberto Laureno Heinrich, 50, Passa Vinte, Palhoça - 
SC, CEP: 88.132-320

Banco do Brasil, Ag. 2383-3, c/c: 29739-9 - Caixa, ag. 
3522 Op 003, c/c: 1037-6

vendas01@cirurgicaceron.com.br - adm@cirurgicaceron.com.br

ASPIRADOR DE SECREÇÃO 
PORTÁTIL: Aspiração 
regulável, regulagem 
através de um botão de alta 
sensibilidade; com bateria 
Alimentação DC (bateria 
recarregável) e AC (rede 
elétrica bivolt); Fácil 
limpeza e higienização; 
Baixo consumo de energia; 
Botão regulador de vácuo 
para controle da potência 
de sucção; Bomba tipo 
pistão totalmente isento de 
óleo; Filtro para proteção 
contra contaminação 
cruzada; Sem necessidade de 
manutenção e lubrificantes; 
garantia mínima de 1 ano 
após a entrega. 

Macrosul/M
D DV-350
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00045/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 099/2018

EMPRESA: L R F BATISTA - ME

CNPJ: 19.859.630/0001-44

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 3181-X, c/c: 36012-0

TELEFONE/FAX: (69) 3301-2125,3302-0125

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Leandro Ribeiro Fernandes Batista 

CPF: 004.235.872-85

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

4 Unidade 354 R$ 5,50 Marimar R$ 1.947,00

7 520 R$ 11,34 R$ 5.896,80

12 Unidade 110 R$ 189,99 R$ 20.899,00

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua: Salgado Filho, 1616 B: Nossa Senhora das Granças 
 Cep: 76.804-118 Porto Velho – RO

Irdistribuidora02@hotmail.com

BANDAGEM TRIANGULAR: 
confeccionada em tecido cru 
100% algodão, lavável, 
Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, 
tecido não estica e pode ser 
limpo e desinfetado de acordo 
com a norma padrão de 
biossegurança.

COLAR CERVICAL REGULÁVEL: 
ajustável; Apoio de espuma não 
porosa, não absorvente e anti-
mancha; Apoio de queixo pré-
moldado e dobrável; Grande 
abertura traqueal; sendo está 
aumentada conforme a utilização 
da regulagem maior; trava de 
regulagem; fecho em velcro; com 
registro na ANVISA; validade 
mínima de 1 ano após a entrega

Unidad
PP

Resgate 
sp

COLETE TIPO KED ADULTO: O 
material do tipo colete é 
confeccionado em nylon lavável, 
com acabamento em viés, 
permitindo a imobilização da 
cabeça, pescoço e tronco da 
vitima (coluna vertebral). Deve 
ser totalmente estruturado, em 
sua parte interna, com hastes 
radiotransparentes, que 
fornecem sustentação e 
imobilização ao corpo da 
vítima. Possuem em suas 
extremidades laterais 
(dobráveis), 3 tirantes do tipo 
engate rápido, confeccionado em 
nylon de 50 mm de largura e em 
3 cores diferentes (amarelo 
vermelho e verde). Devera ser 
acompanhado de almofada 
retangular e duas fitas para a 
fixação da cabeça da vítima. O 
colete possui também duas 
correias de fixação posicionada 
na parte superior para fixação 
dos membros inferiores da 
vitima. Devera possuir 
resistência para imobilização e 
transporte de ate 165 Kg.

Resgate 
sp
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13 Unidade 70 R$ 180,71 R$ 12.649,70

14 Unidade 105 R$ 47,61 MEDTECH R$ 4.999,05

COLETE TIPO KED INFANTIL: O 
material do tipo colete é 
confeccionado em nylon lavável, 
com acabamento em viés, 
permitindo a imobilização da 
cabeça, pescoço e tronco da 
vítima (coluna vertebral). Deve 
ser estruturado, em sua parte 
interna, com hastes 
radiotransparentes, que 
fornecem sustentação e 
imobilização ao corpo da 
vítima. Possuem em suas 
extremidades laterais 
(dobráveis), 3 tirantes do tipo 
engate rápido, confeccionado em 
nylon de 50 mm de largura e em 
3 cores diferentes (amarelo 
vermelho e verde). Devera ser 
acompanhado de almofada 
retangular e duas fitas para a 
fixação da cabeça da vítima. O 
colete possui também duas 
correias de fixação posicionada 
na parte superior para fixação 
dos membros inferiores da 
vítima. Devera possuir 
resistência para imobilização e 
transporte de ate 25 KG. 

Resgate 
sp

FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO 
BOUGIE ADULTO: em embalagem 
individual estéril; comprimento 
70 cm / espessura 5,0 mm  
(15F); para uso com tubos 
traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; 
Cor contrastante (amarelo 
brilhante): destaca visualmente 
durante as manobras; Superfície 
anti-aderente, facilita o 
deslizar do tubo traqueal; 
Segmento distal angulado com 
marca visual indicativa em seu 
ponto de deflexão; Haste com 
escala graduada bilateral, 
dupla e invertida, proporciona 
referência de posicionamento 
para o uso em ambos os sentidos 
 (extremidade angulada ou 
reta); isento de látex; ponta 
arrendadas e atraumáticas; 
registro na ANVISA; garantia 
mínima de 1 ano após a entrega. 
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15 Unidade 118 R$ 85,77 R$ 10.120,86

16 Unidade 78 R$ 94,23 R$ 7.349,94

18 Unidade 18 ### R$ 34.999,92

IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO 
HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador 
lateral de cabeça, 
confeccionado em espuma 
injetada; Impermeável, propicia 
imobilização para cabeça e 
região cervical; Contém 
tirantes de fixação para testa 
e queixo, com pontos para 
verificação de saída de líquido 
pelo ouvido; Tamanho: Adulto; 
validade indeterminada; 
registro na ANVISA.

Resgate 
sp

IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO 
HEAD BLOCK INFANTIL: 
Imobilizador lateral de cabeça, 
confeccionado em espuma 
injetada; Impermeável, propicia 
imobilização para cabeça e 
região cervical; Contém 
tirantes de fixação para testa 
e queixo, com pontos para 
verificação de saída de líquido 
pelo ouvido; Tamanho: Infantil; 
validade indeterminada; 
registro na ANVISA.

Resgate 
sp

KIT COMPLETO UTILIZADO NA 
TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES 
DE DESASTRE de acordo com 
padrões internacionais; 
CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada 
em nylon na cor vermelha, com 
forração em nylon na cor cinza, 
dividida em 2 compartimentos; 
Possui alça de mão e alças 
costais, podendo também ser 
transportada como mochila. Com 
ilhós niquelados nos 4 cantos;  
004 bandeirinhas; 001 lanterna; 
005 pranchetas para anotações; 
001 rolo de fita para 
isolamento de área (amarelo e 
preto); 001 caixa de luvas de 
procedimento com 100 unidades; 
100 unidades de cartões de 
triagem; 015 coletes para 
treinamento confeccionados em 
nylon nas cores vermelho, 
amarelo, azul, laranja e verde 
(sendo 3 de cada cor); 003 
peças de Corbertura para Óbito; 
004 lonas de TNT nas cores 
vermelho, verde, amarelo, e 
preto com ilhós niquelados nos 
4 cantos; MEDIDAS 
APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, 
Largura: 26 cm, Altura: 58 cm. 

ORTOPRATI
KA
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22 Unidade 35 R$ 251,43 BESMED R$ 8.799,99

31 Unidade 134 R$ 14,47 R$ 1.938,98

32 Unidade 28 R$ 232,14 R$ 6.499,92

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de 
silicone grau médico; 
Reutilizável até 40 vezes; 
Conector em polisulfano 
aceitando vários processos de 
autoclavagem; Números de série 
individual para manejo e 
registro dos ciclos de uso; 
Linha radiopaca, tanto para a 
confirmação da intubação 
traqueal como também como linha 
de referência para o ângulo de 
inserção; Estrutura com 
nervuras em toda a luz interna 
para minimizar o atrito; Porta 
de ventilação a qual oferece 
uma completa solução em 
autoclavagem sem a necessidade 
de efetuar o esvaziamento do 
coxim antes da autoclavagem; 
Fricção leve e suave do coxim 
diminuindo a dificuldade na 
intubação, proporcionando uma 
excelente vedação e conforto ao 
paciente; Não possui o desenho 
da epiglote em seu interior, o 
que facilita a limpeza e o 
acesso através do lúmen; A 
extremidade rígida próximo ao 
coxim possibilita uma inserção 
suave e facilitada; A linha de 
inflação do coxim incorporada a 
parte interna do tubo, facilita 
na intubação e evita danos 
acidentais provocados pelos 
dentes ou lâminas dos 
instrumentos. Registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 
ano após a entrega.

PROTETOR PARA QUEIMADOS E 
EVISCERADOS: Confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
atóxico, transparente, estéril, 
medindo aproximadamente 100x 
100 cm; registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 ano após 
entrega.

ESTERILI-
MED

PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE 
MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: 
Confeccionada em compensado 
naval rígido de 18 mm com 
acabamento em verniz, podendo 
ser usado em condições 
adversas; Com corrimões para 
facilitar o transporte, 
devidamente calçada com duas 
hastes paralelas, para evitar o 
total contato da prancha com o 
solo. Sem materiais presos à 
madeira (pregos e parafusos) 
que inibam a transparência via 
Raio X; Longa, medindo 1,85 x 
45cm; Suporta até 250kg; 
validade minima de 1 ano após 
entrega.

Resgate 
sp
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34 Unidade 22 R$ 53,63 ABC R$ 1.179,86

35 Unidade 117 R$ 178,63 MEDSHARP R$ 20.899,71

PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável 
AISI-420; Com embalagem 
plástica individual, constando 
os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Características 
Técnicas:Fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE;  
Tamanho: 20 cm; Com serrilha.

SONDA DE ASPIRACAO, PONTA 
RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): 
canula descartavel de 
aspiracao, rigida, com ponteira 
em poliestireno,tamanho 
aproximado de 250mm, 
transparente, atoxico,com ponta 
atraumatica. acompanha extensao 
de 03 metros; apresentar 
registro no ministério da 
saúde;  embalagem; o produto 
devera ser embalado de forma a 
manter a integridade durante o 
armazenamento ate o momento do 
uso e rotulados conforme a 
legislação em vigor; deverão 
constar na embalagem do 
produto, individualmente, o 
nome, a data de fabricação, a 
validade do mesmo e o numero do 
lote, con forme legislação 
sanitária vigentes, lei num 
6.360 de 23/09/76, com enfase 
para o artigo 57, decreto num 
79.094 de 05/01/77, com enfase 
para os artigos 94 e 95, e 
portaria conjunta num 01 de 
17/05/1993, da divisão de 
vigilância sanitária do 
ministério da saúde; garantia: 
o produto devera ter garantia 
contra defeitos de fabricação; 
o produto ofertado devera 
atender aos dispositivos da lei 
8078/90 (código de defesa do 
consumidor) e as demais 
legislações pertinentes. por 
ocasião da entrega o produto a 
ser entregue devera apresentar 
validade de no mínimo de 1 ano 
após a entrega.
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36 Unidade 94 R$ 19,46 R$ 1.829,24

37 Unidade 70 R$ 50,00 MARIMAR R$ 3.500,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 143.509,97

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 270.622,21

Duzentos e setenta mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 143.509,97

Cento e quarenta e três mil quinhentos e nove reais e noventa e sete centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 127.112,24

Cento e vinte sete mil cento e doze reais e vinte e quatro centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 46,97%

Quarenta e seis vírgula noventa e sete por cento.

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

TESOURA PARA BANDAGEM PONTA 
ROMBA: Navalha afiada, super-
cirúrgica, lâminas endurecidas 
de aço inoxidável; Com borda 
serrilhada para cortar 
materiais mais resistentes; 
Lâminas temperadas e 
insuperável durabilidade; 
Grande anel de polipropileno 
proporciona o máximo de 
controle e conforto ao 
manuseio; autoclavável. 

Resgate 
sp

JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 
4 tirantes confeccionados com 
cadarço de 50mm, cores (1 de 
cada) : amarelo, preto, verde e 
vermelho, comprimento: 2,60m, 
fechamento com tranca de 50mm
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00045/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 099/2018

EMPRESA: MBR FERNANDES – EPP

CNPJ: 16.845.253/0001-04

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, ag. 1179-7, c/c: 45.388-9

TELEFONE/FAX: (69) 3441-8944

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Malaquias Batista Ribeiro Fernandes

CPF: 956.675.632-15

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

5 UNI 214 R$ 60,74 R$ 12.998,36

6 UNI 109 R$ 56,69 Marimar R$ 6.179,21

29 UNI 24 R$ 207,91 R$ 4.989,84

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Anísio Serrão, 1712, Centro, Cacoal - RO, CEP: 
76.964-110

dentalcacoal01@hotmail.com - 
dentalcacoal03@hotmail.com

CINTO TIRANTE ARANHA 
ADULTO: confeccionado em 
fitas de poliamida; preto e 
colorido com 50 mm de 
largura; fecho regulável em 
velcro e regulador 
plástico; lavável.

Resgate
sp

CINTO TIRANTE ARANHA 
INFANTIL: confeccionado em 
fitas de poliamida; preto e 
colorido com 50 mm de 
largura; fecho regulável em 
velcro e regulador 
plástico; lavável; 

MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: 
tecido nylon 600; - logo 
SAMU;- faixa reflexiva;- 
zíper 10 mm;- alça 50 mm; 
acessórios em nylon; 
pegador de mão; costura 
dupla; parte interna: nylon 
70; divisórias; parte 
frontal com elásticos para 
fixação de materiais 
diversos; três cartelas com 
9 compartimentos;-
compartimento destacável; 
acabamento em nylon; 
forrada com isomanta; nas 
cores padrão do SAMU

Resgate
sp
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33 UNI 40 R$ 344,50 R$ 13.780,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 37.947,41

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 89.140,56

Oitenta e nove mil cento e quarenta reais e cinquenta e seis centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 37.947,41

Trinta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 51.193,15

Cinquenta e um mil cento e noventa e três reais e quinze centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 57,43%

Cinquenta e seis vírgula quarenta e três por cento.

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

PRANCHA DE RESGATE LONGA em 
fibra de polietileno, não 
possui trilho traseiro, 
peso aproximado 6,0 kilos, 
medidas da prancha: 1,85 x 
0,44 x 0,04, transporta 
pacientes de até 150 kg. 
formato da prancha longa em 
fibra de polietileno: 
quadrado (cabeça/pés) cor: 
amarela, suporta peso no 
transporte de vítimas – até 
150 kilos, acompanha jogo 
com 03 cintos nas cores 
preta ou grafiti, vermelha, 
amarela ou verde – cintos 
medindo 1,60 cms de 
comprimento por 0,50 de 
largura cada cinto de nylon 
tipo “cinto de segurança”. 
fivelas pretas em 
polipropileno resistente 
com costura em “x.

Ortopra
tika
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00045/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 099/2018

EMPRESA: Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde Eireli

CNPJ: 07.626.776/0001-60

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (41) 3354-1001 / (41) 3354-1002

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Michael W.G. Neves

CPF: 040.865.529-14

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

8 320 R$ 41,00 RESGATE SP R$ 13.120,00

9 228 R$ 34,64 RESGATE SP R$ 7.897,92

21 Unidade 34 R$ 557,29 OXIGEL R$ 18.947,86

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rodovia dos Minérios, 403, sala BA – 06/SL 08 – Jardim 
Monterrey, Almirante Tamandaré – PR, CEP: 83.507-000

Banco do Brasil, Ag. 1622-5, c/c: 27.649-9            
Caixa Econômica Federal, Ag. 1630, Op 03, c/c: 2284-8 
Bradesco, Ag. 01205-0, c/c: 0004333-8                
Itaú, Ag. 3701, c/c: 33000-7

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

COLAR CERVICAL REGULÁVEL: 
ajustável; Apoio de espuma 
não porosa, não absorvente 
e anti-mancha; Apoio de 
queixo pré-moldado e 
dobrável; Grande abertura 
traqueal; sendo está 
aumentada conforme a 
utilização da regulagem 
maior; trava de regulagem; 
fecho em velcro; com 
registro na ANVISA; 
validade mínima de 1 ano 
após a entrega.

Unidade
M

COLAR CERVICAL REGULÁVEL: 
ajustável; Apoio de espuma 
não porosa, não absorvente 
e anti-mancha; Apoio de 
queixo pré-moldado e 
dobrável; Grande abertura 
traqueal; sendo está 
aumentada conforme a 
utilização da regulagem 
maior; trava de regulagem; 
fecho em velcro; com 
registro na ANVISA; 
validade mínima de 1 ano 
após a entrega.

Unidade
G

MANDRIL ILUMINADO PARA 
INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: 
Fabricado em latão e cobre 
cromados; cabo em latão 
cromado com pilhas e 
encaixe tipo fêmeo; Guia 
em cobre cromado, 
flexível, com lâmpada e 
encaixe tipo macho para 
acoplamento no cabo; 
lâmpada é substituível; 
para uso adulto e 
infantil, acompanha 1 
lâmpada reserva.
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23 Unidade 35 R$ 274,28 R$ 9.599,80

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 
100% de silicone grau 
médico; Reutilizável até 
40 vezes; Conector em 
polisulfano aceitando 
vários processos de 
autoclavagem; Números de 
série individual para 
manejo e registro dos 
ciclos de uso; Linha 
radiopaca, tanto para a 
confirmação da intubação 
traqueal como também como 
linha de referência para o 
ângulo de inserção; 
Estrutura com nervuras em 
toda a luz interna para 
minimizar o atrito; Porta 
de ventilação a qual 
oferece uma completa 
solução em autoclavagem 
sem a necessidade de 
efetuar o esvaziamento do 
coxim antes da 
autoclavagem; Fricção leve 
e suave do coxim 
diminuindo a dificuldade 
na intubação, 
proporcionando uma 
excelente vedação e 
conforto ao paciente; Não 
possui o desenho da 
epiglote em seu interior, 
o que facilita a limpeza e 
o acesso através do lúmen; 
A extremidade rígida 
próximo ao coxim 
possibilita uma inserção 
suave e facilitada; A 
linha de inflação do coxim 
incorporada a parte 
interna do tubo, facilita 
na intubação e evita danos 
acidentais provocados 
pelos dentes ou lâminas 
dos instrumentos. Registro 
na ANVISA, validade mínima 
de 1 ano após a entrega. 

JG MORIYA 
BESMED – 
LA-6415
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24 Unidade 36 R$ 277,50 R$ 9.990,00

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 
100% de silicone grau 
médico; Reutilizável até 
40 vezes; Conector em 
polisulfano aceitando 
vários processos de 
autoclavagem; Números de 
série individual para 
manejo e registro dos 
ciclos de uso; Linha 
radiopaca, tanto para a 
confirmação da intubação 
traqueal como também como 
linha de referência para o 
ângulo de inserção; 
Estrutura com nervuras em 
toda a luz interna para 
minimizar o atrito; Porta 
de ventilação a qual 
oferece uma completa 
solução em autoclavagem 
sem a necessidade de 
efetuar o esvaziamento do 
coxim antes da 
autoclavagem; Fricção leve 
e suave do coxim 
diminuindo a dificuldade 
na intubação, 
proporcionando uma 
excelente vedação e 
conforto ao paciente; Não 
possui o desenho da 
epiglote em seu interior, 
o que facilita a limpeza e 
o acesso através do lúmen; 
A extremidade rígida 
próximo ao coxim 
possibilita uma inserção 
suave e facilitada; A 
linha de inflação do coxim 
incorporada a parte 
interna do tubo, facilita 
na intubação e evita danos 
acidentais provocados 
pelos dentes ou lâminas 
dos instrumentos. Registro 
na ANVISA, validade mínima 
de 1 ano após a entrega.

JG MORIYA 
BESMED – 
LA-6420
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25 Unidade 37 R$ 267,56 R$ 9.899,72

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 
100% de silicone grau 
médico; Reutilizável até 
40 vezes; Conector em 
polisulfano aceitando 
vários processos de 
autoclavagem; Números de 
série individual para 
manejo e registro dos 
ciclos de uso; Linha 
radiopaca, tanto para a 
confirmação da intubação 
traqueal como também como 
linha de referência para o 
ângulo de inserção; 
Estrutura com nervuras em 
toda a luz interna para 
minimizar o atrito; Porta 
de ventilação a qual 
oferece uma completa 
solução em autoclavagem 
sem a necessidade de 
efetuar o esvaziamento do 
coxim antes da 
autoclavagem; Fricção leve 
e suave do coxim 
diminuindo a dificuldade 
na intubação, 
proporcionando uma 
excelente vedação e 
conforto ao paciente; Não 
possui o desenho da 
epiglote em seu interior, 
o que facilita a limpeza e 
o acesso através do lúmen; 
A extremidade rígida 
próximo ao coxim 
possibilita uma inserção 
suave e facilitada; A 
linha de inflação do coxim 
incorporada a parte 
interna do tubo, facilita 
na intubação e evita danos 
acidentais provocados 
pelos dentes ou lâminas 
dos instrumentos. Registro 
na ANVISA, validade mínima 
de 1 ano após a entrega. 

JG MORIYA 
BESMED – 
LA-6425
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26 Unidade 37 R$ 270,00 R$ 9.990,00

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 
100% de silicone grau 
médico; Reutilizável até 
40 vezes; Conector em 
polisulfano aceitando 
vários processos de 
autoclavagem; Números de 
série individual para 
manejo e registro dos 
ciclos de uso; Linha 
radiopaca, tanto para a 
confirmação da intubação 
traqueal como também como 
linha de referência para o 
ângulo de inserção; 
Estrutura com nervuras em 
toda a luz interna para 
minimizar o atrito; Porta 
de ventilação a qual 
oferece uma completa 
solução em autoclavagem 
sem a necessidade de 
efetuar o esvaziamento do 
coxim antes da 
autoclavagem; Fricção leve 
e suave do coxim 
diminuindo a dificuldade 
na intubação, 
proporcionando uma 
excelente vedação e 
conforto ao paciente; Não 
possui o desenho da 
epiglote em seu interior, 
o que facilita a limpeza e 
o acesso através do lúmen; 
A extremidade rígida 
próximo ao coxim 
possibilita uma inserção 
suave e facilitada; A 
linha de inflação do coxim 
incorporada a parte 
interna do tubo, facilita 
na intubação e evita danos 
acidentais provocados 
pelos dentes ou lâminas 
dos instrumentos. Registro 
na ANVISA, validade mínima 
de 1 ano após a entrega. 

JG MORIYA 
BESMED – 
LA-6430
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27 Unidade 45 R$ 273,11 R$ 12.289,95

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: 
100% de silicone grau 
médico; Reutilizável até 
40 vezes; Conector em 
polisulfano aceitando 
vários processos de 
autoclavagem; Números de 
série individual para 
manejo e registro dos 
ciclos de uso; Linha 
radiopaca, tanto para a 
confirmação da intubação 
traqueal como também como 
linha de referência para o 
ângulo de inserção; 
Estrutura com nervuras em 
toda a luz interna para 
minimizar o atrito; Porta 
de ventilação a qual 
oferece uma completa 
solução em autoclavagem 
sem a necessidade de 
efetuar o esvaziamento do 
coxim antes da 
autoclavagem; Fricção leve 
e suave do coxim 
diminuindo a dificuldade 
na intubação, 
proporcionando uma 
excelente vedação e 
conforto ao paciente; Não 
possui o desenho da 
epiglote em seu interior, 
o que facilita a limpeza e 
o acesso através do lúmen; 
A extremidade rígida 
próximo ao coxim 
possibilita uma inserção 
suave e facilitada; A 
linha de inflação do coxim 
incorporada a parte 
interna do tubo, facilita 
na intubação e evita danos 
acidentais provocados 
pelos dentes ou lâminas 
dos instrumentos. Registro 
na ANVISA, validade mínima 
de 1 ano após a entrega. 

JG MORIYA 
BESMED – 
LA-6440
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28 Unidade 45 R$ 277,00 R$ 12.465,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 104.200,25

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 175.346,58

Cento e setenta e cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 104.200,25

Cento e quatro mil e duzentos reais e vinte e cinco centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 71.146,33

Setenta e um mil cento e quarenta e seis reais e trinta e três centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 40,57%

Quarenta vírgula cinquenta e sete por cento.

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 
100% de silicone grau 
médico; Reutilizável até 
40 vezes; Conector em 
polisulfano aceitando 
vários processos de 
autoclavagem; Números de 
série individual para 
manejo e registro dos 
ciclos de uso; Linha 
radiopaca, tanto para a 
confirmação da intubação 
traqueal como também como 
linha de referência para o 
ângulo de inserção; 
Estrutura com nervuras em 
toda a luz interna para 
minimizar o atrito; Porta 
de ventilação a qual 
oferece uma completa 
solução em autoclavagem 
sem a necessidade de 
efetuar o esvaziamento do 
coxim antes da 
autoclavagem; Fricção leve 
e suave do coxim 
diminuindo a dificuldade 
na intubação, 
proporcionando uma 
excelente vedação e 
conforto ao paciente; Não 
possui o desenho da 
epiglote em seu interior, 
o que facilita a limpeza e 
o acesso através do lúmen; 
A extremidade rígida 
próximo ao coxim 
possibilita uma inserção 
suave e facilitada; A 
linha de inflação do coxim 
incorporada a parte 
interna do tubo, facilita 
na intubação e evita danos 
acidentais provocados 
pelos dentes ou lâminas 
dos instrumentos. Registro 
na ANVISA, validade mínima 
de 1 ano após a entrega.

JG MORIYA 
BESMED – 
LA-6450
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00045/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 099/2018

EMPRESA: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 14.676.091/0001-94

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 2638-7, c/c: 45.184-3

TELEFONE/FAX: (48) 3039-2759 e (48) 3372-1949

E-MAIL: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

REPRESENTANTE: Denis Teixeira

CPF: 074.417.459-77

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

19 UNI 20 R$ 1.745,00 Ultra Safe R$ 34.900,00

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Neusa Aurora Diniz, n. 133, Forquilhinhas, São José – 
SC, CEP: 88.106-771

MACA ENVELOPE: Placa 
laminada em polietileno com 
tratamento UV; Alças para 
transporte e fitas de 
fechamento da maca e 
fixação da vítima; 
Possibilidade de içamento 
na posição horizontal ou 
vertical e arraste; 
Indicado para trabalhos que 
necessitem movimentação 
vertical de acesso por 
corda; Fabricada com placa 
plástica flexível e muito 
resistente, ela se torna 
rígida quando dobrada em 
torno da vítima, podendo 
ser enrolada com muita 
facilidade e inserida na 
mochila que acompanha o 
produto, tornando seu 
transporte e armazenamento 
extremamente compacto; 
Recomendada para auxilio no 
resgate e transporte de 
vitimas em altura, espaços; 
confinados, locais 
restritos, áreas externas e 
ambientes naturais. Acomoda 
pranchas curtas ou longas e 
imobilizador de coluna 
(Tipo Sked ou IMMO). Pode 
ser içada na posição 
vertical ou horizontal;
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19

38 UNI 145 R$ 41,09 R$ 5.958,05

ACOMPANHA 01 estribo 
acoplável, 01 mochila para 
transporte e armazenamento, 
01 mosquetão de aço para 
resgate carga de ruptura de 
40 kN, 04 alças extras 
acopláveis para 
carregamento da maca, 10 m 
metros de corda em 
poliamida semi-estática, 
diâmetro 12 mm, ruptura de 
20 kN, cor branca, 02 
cintas para suspensão 
horizontal de tamanhos e 
cores diferenciadas para 
melhor ajuste e 
identificação (vermelha e 
preta), confeccionadas em 
fitas duplas de poliéster 
de 45 mm de largura com 
carga de ruptura 22 kN. 
Validade mínima de 1 ano 
após a entrega.

TALA P/ IMOBILIZAÇÃO 
aramada em eva, jogo c/5 
peças, tamanhos: pp (30 x 8 
cm) / p ( 53 x 8 cm) / m 
(63 x 9 cm) / g ( 86 x 10 
cm) / gg (102 x 11,5 cm), 
peso: pp (0,086 kg) / 
p(0,155 kg) /m(0,155 kg) 
/g(0,248 kg) / gg (0,262 
kg), cores: pp (lilás) / p 
(azul royal) / m 
(laranja) / g (verde) / gg 
(amarela), confeccionada em 
tela aramada, maleável, 
galvanizada, coberta com 
e.v.a. (4mm) - colorido 
para identificar o seu 
tamanho. pode ser usada com 
fita crepe, bandagem ou 
gaze para a imobilização 
completa. Indicação 
universal: é usada para 
imobilização provisória no 
resgate e transporte de 
acidentados. não requer 
água quente ou vapor para 
sua aplicação. É revestida 
de e.v.a., podendo ser 
lavado e reutilizado.

Resgates 
SP
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41 UNI 18 R$ 155,81 R$ 2.804,58

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 43.662,63

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 67.058,56

Sessenta e sete mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 43.662,63

Quarenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 23.395,93

Vinte e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 34,89%

Trinta e quatro vírgula oitenta e nove por cento.

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

MOCHILA RESGATE. 
Características: 
Confeccionada em Nylon 600 
com revestimento térmico, 
que permite flexibilidade e 
ao mesmo tempo resistência 
para este tipo de bolsa. 
Fechos em zíper 
plastificado e alças 
resistentes. Possui várias 
repartições transparentes 
para armazenamento de 
medicamentos com velcro. 
Dimensões aproximadas: 48 x 
34 x 18 cm - (AxLxC). 
Possuir e apresentar junto 
a proposta cópia impressa 
do registro na ANVISA. 
Apresentar junto à 
proposta, catálogo do 
produto identificando o 
mesmo. Garantia mínima de 1 
2 meses contra defeitos de 
fabricação

Fibra 
Cirurgica 
SAMU-715
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00045/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 099/2018

EMPRESA: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

CNPJ: 34.758.599/0001-49

DADOS BANCÁRIOS: Agencia: 102-3 Conta Corrente : 751249-X

TELEFONE/FAX: (69) 3223-5348

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Fabíola Esteves da Rocha

CPF: 426.073.102-53

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

40 UNI 25 R$ 1.119,56 Resgate sp R$ 27.989,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 27.989,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 29.166,75

Vinte e nove mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 27.989,00

Vinte e sete mil novecentos e oitenta e nove reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 1.177,75

Cem mil cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 4,04%

Quatro vírgula quatro por cento.

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua: Tabajara, 2544 – B: Liberdade Cep: 76.803-876 Porto 
Velho – RO

medicaldaamazonialtda@gmail.com

PRANCHA PARA RESGATE E 
IMOBILIZAÇÃO EM 
POLIETILENO, INFANTIL. 
Características: 
Dimensionada para suportar 
vítimas com peso até 50 kg. 
Rígida, leve e confortável.
Possui pegadores amplos 
para facilitar o uso com 
luvas. Translúcida, para o 
uso em Raio-X e Ressonância 
Magnética. Possui aberturas 
especificas para facilitar 
a imobilização da vítima. 
Possibilita o resgate na 
água e em alturas. 
Produzida em polietileno 
com alta resistência a 
impactos. Acompanha jogo 
com 03 (três) unidades de 
cinto de segurança. Possuir 
 registro na ANVISA
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00045/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 099/2018

EMPRESA: Vera Lúcia Francisca Dos Santos – Epp

CNPJ: 14.272.952/0001-79

Rua: Jacuí,601 C, Colégio Batista Belo Horizonte – MG

DADOS BANCÁRIOS: Agência: 6024 Conta Corrente:62-0 Banco: Bradesco

TELEFONE/FAX: (031)3491-0624/3622-7055

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Vera Lúcia Francisca dos Santos

CPF: 065.058.906-88

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

39 Unidade 18 R$ 713,88 Kalarrari R$ 12.849,84

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

contrato1@sacolaecologicabrasil.com.br 
contato@sacolaecologicabrasil.com.br

KIT DE MOCHILAS SAMU PARA 
VIATURA: conjunto de quatro 
mochilas, confeccionado em 
cordura ripstop vermelho, 
laranjada, azul e verde 
mochila verde medicação: 
confeccionada em cordura 
ripstop, com divisórias 
internas pequenas para 
medicamentos, com refletivos. 
pode ser utilizada como bolsa 
ou mochila,com alças 
opcionais, utilizada em 
viaturas do samu. dimensão 
50x30x30cm, com duas 
repartições internas 
removíveis (fixadas com 
velcro), com 27 bolsos em pvc 
transparente, com bordas e 
reforos. fechamento dos bolsos 
internos com lapela e velcro. 
face interna posterior da 
mochila com bolso do mesmo 
tecido e presilhas em elástico 
para fixação de pequenos 
objetos. mochilas vermelha, 
laranja e azul: confeccionada 
em cordura ripstop, com três 
divisórias internas, com 
refletivos. pode ser utilizada 
como bolsa ou mochila,com 
alças opcionais, utilizada em 
viaturas do samu.
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42 Unidade 18 R$ 750,00 Kalarrari R$ 13.500,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 26.349,84

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 39.058,20

Trinta e nove mil e cinquenta e oito reais e vinte centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 26.349,84

Vinte e seis mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 12.708,36

Doze mil setecentos e oito reais e trinta e seis centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 32,54%

Trinta e dois vírgula cinquenta e quatro por cento.

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Mochila SBV/SAV: Mochila com 
fechamento por meio de zíper 
de nylon nº 10, fixado por 
meio de costura dupla. 
Confeccionada em Nylon 420, 
cor laranja, 100% impermeável, 
com as dimensões aproximadas 
de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na 
parte frontal presença de dois 
bolsos nas dimensões 
aproximadas de 20 cm x 15 cm x 
7 cm , de forma que comporte a 
guarda de um esfignomanômetro 
adulto mais estetoscópio, com 
fechamento através de zíper de 
nylon nº 6. na parte superior 
dos bolsos. Na parte externa 
do bolso logomarca SAMU 192. 
Na face dianteira externa 
presença de 6 cravos 
emborrachados a fim de dar 
maior proteção e estabilidade 
à mochila. Parte superior 
externa: presença de duas 
alças para transporte de mão 
confeccionadas em fita de 
polipropileno, na cor preta, 
com 50 mm de largura x 540mm 
de comprimento medida a partir 
do reforço em X, sendo que na 
região central da alça há uma 
costura com espaguete no seu 
interior de 130mm de 
comprimento. Estas alças são 
costuradas à bolsa sob uma 
alça de 50 mm de largura 
costurada perpendicularmente a 
uma distância de 60 mm da 
borda superior. No ponto de 
união das alças há uma costura 
em X tornando a alça mais 
resistente. Em uma das alças 
presença de um acolchoado de 
130 mm x 130mm confeccionado 
no mesmo tecido da mochila. No 
interior do acolchoado uma 
camada de


