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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

EMPRESA: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL

CNPJ: 04.383.642/0001-78

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): RUA MÉXICO, Nº 1086, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

TELEFONE/FAX: (69) 99285-3148

E-MAIL:

REPRESENTANTE: GILVAN F. SANTOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR TOTAL 

6 UNIDADE 17724 TAYCO 16,00 283.584,00

7 UNIDADE 15000 CRALPLAST 25,50 382.500,00

27 CAIXA 22319 SR 45,00 1.004.355,00

30 UNIDADE 150 GVS 358,00 53.700,00

31 UNIDADE 20 GVS 958,00 19.160,00

VALOR TOTAL : R$ 1.743.299,00

VALOR TOTAL DOS ITENS ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 1.743.299,00

UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS.

Porto Velho – RO, 07 de abril de 2020.

GILVAN@SALUTARYCC.COM

VALOR 
UNITÁRIO 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (N95 PFF2) tipo respirador, aplicação proteção 
contra bacilo da tuberculose, constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas 
com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na 
cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 
95% de partículas de até 0,3 micrômetros. Com certificado de aprovação como pff/2 e 
n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora. A embalagem 
deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade 
mínima de 01 ano após entrega. 
COLETOR DE SECREÇÃO DE OROFARINGE DESCARTÁVEL. Frasco de 25 ml de 
polipropileno transparente para facilita a visualização das secreções com escala de 
5ml (com sonda de aspiração acoplada), tamanho 6FR com tampa adicional 
totalmente vedada e etiqueta de identificação. Produto estéril em oxido de etileno. 
Tampa hermética: ABS: coletor PVC de grau médio, flexível, macio e com ponta 
arrendondada para não lesionada a mucosa, tubo PVC de grau médio. Possuir em 
sua ponta um conectador crônico PVC para conexão com sistema de vácuo. Com 
validade de 2 anos.
SERINGA DE 1 ML: confeccionada em plástico transparente, atóxico, uso único, 
descartável, estéril, embalagens individualizadas com abertura séptica; Caixa com 100 
(cem) unidades. Escala externa gravada, indelével, precisa e visível até 100 UI; 
Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à 
seringa quando em superfície plana; Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, 
de modo a impedir a entrada de ar, sem espaço morto (sem espaços vazios), com 
anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade de modo a impedir 
vazamento de ar e líquido; Agulha confeccionada em aço inoxidável, fixa 30G (fixa de 
8,0 mm x 0,30 mm), siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel 
trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor plástico (ou material 
compatível) que permita perfeita adaptação do canhão; Embalagem externa resistente 
que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo 
número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na 
caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega. 
Registro do produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (ANVISA).

FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA TIPO HME ADULTO: compatível com ventilador 
pulmonar da marca leinstung e magnamed.
Aplicação: umidificação, filtração bacteriológica e viral em ventilação mecânica, 
eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%, filtro tipo hme, higroscópio, 
espaço morto padrão, volume corrente 200 a 1000 ml, adulto, acompanha tubo flexível 
estéril de 15 cm x 15 x 22 mm, descartável, estéril. Embalagem com dados de 
identificação, procedência, fabricação, validade e registro na ANVISA.

FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA TIPO HME PEDIÁTRICO: compatível com 
ventilador pulmonar d amarca leinstung e magnamed.
Aplicação: umidificação, filtração bacteriológica e viral em ventilação mecânica, 
eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%, filtro tipo hme, higroscópio, 
espaço morto com volume total de 23 ml, volume corrente 50 a 900 ml, pediátrico, 
acompanha tubo flexível estéril de 15 cm x 15 x 22 mm, descartável, estéril. 
Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro 
na ANVISA.
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