FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Processo Administrativo Nº 047/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: BRENO RODRIGUES LIMA
Data de Publicação: 07/07/2021 20:55:44

TOTAL DO PROCESSO: 429.707,00

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
LOTE 1
Item: 1

Quant.: 1

Num: 067

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

33.613.876/0001-62

111.019,50

1.986,27

Total: 1.986,27

Modelo: TM097

Descrição: Mesa ginecológica, estrutura: tubo Aço, acabamento superficial estrutura: esmaltado, material leito: chapa
aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: assento fixo, encosto e apoio pernas reclináveis, acabamento pés: pés
c, rodízios e freios, características adicionais: 3 Gavetas e 2 portas laterais, material porta-coxa: porta-coxas estofado,
dimensões: 1,80 x 0,50 x 0,85m. -Catmat -364258
Quantidade: 1
LOTE 2
Item: 1

Valor Unit.: 1.986,27
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.986,27
Num: 078

Marca: MULTILASER/ AOC

5.007,02

Total: 5.007,02

Modelo: 1TB, WIN 10/ E2270SWHEM

Descrição: Computador (Desktop-Básico) Especificação Técnica-Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8
thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8GB, em 2
módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo
menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo
menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom.
Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os
componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
Descrição: Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: 5 a 8, armazenamento hdd: 1
tb.armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema
operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses.
Quantidade: 1
LOTE 9
Item: 1

Valor Unit.: 5.007,02
Quant.: 1
Unidade: UNID
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Total Item: 5.007,02
Num: 041

Marca: OLIDEF

34.500,00

Total: 69.000,00

Modelo: RWT/PLUS
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Descrição: Incubadora de Transporte Neonatal: Especificação Técnica Equipamento possui cúpula construída em
acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor.
Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de
acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e
guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que
protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões
que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve
possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto- extinguível com espuma com densidade
adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera,
permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios.
Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir
filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente,
possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura
do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia
elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar,
sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas
do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com
autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento,
no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à
ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro,
suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com
regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e dem
Quantidade: 2

Valor Unit.: 34.500,00

LOTE 15
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 020
Marca: BRINOX

Total Item: 69.000,00
152,02

Total: 1.520,20

Modelo: BALDE LIXEIRA

Descrição: Balde/ lixeira: característica física especificação capacidade/material de confecção de 11 até 20 L / aço ou
ferro pintado- em aço inoxidável; com capacidade aproximada de 10 litros; com tampa com acionamento por pedal.
Tratamento diferenciado: -catmat-93904
Quantidade: 10
LOTE 18
Item: 1

Valor Unit.: 152,02
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 1.520,20
Num: 091

Marca: BROTHER

2.212,97

Total: 2.212,97

Modelo: DCPL2540DW

Descrição: Impressora Laser (comum): especificação técnica especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade
de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas;
ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi
802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento
garantia de 12 meses. Catmat-470799 . Impressora laser, tensão alimentação 110/220 resolução de
impressão1.200x1.200 velocidade impressão preto e branco 35ppm tipo papel a4/a5 carta envelope. Etiqueta
capacidade 200 folhas.
Quantidade: 1
LOTE 21
Item: 1

Valor Unit.: 2.212,97

Total Item: 2.212,97

Quant.: 1

Num: 078

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

1.950,00

Total: 13.650,00

Modelo: TM027

Descrição: Carro maca simples: característica física especificação grades laterais possui suporte de soro/colchonete
possui/ possui material de confecção aço inox / alumínio- catmat 402598-descrição: maca clinica aço inoxidável
,transferência ,roda termoplástica 4 rodizios de 6" , freios nos 4 rodízios até 2,00 m, cerca de 60m cerca de 080m
suporte de soro removível, suporte para cilindro de 02,sistema de engate acopla para ambos os lados.
Quantidade: 7
LOTE 23
Item: 1

Valor Unit.: 1.950,00

Total Item: 13.650,00

Quant.: 1

Num: 093

Unidade: UNID

Marca: INALAMED
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2.150,00

Total: 10.750,00

Modelo: INL-6001-BE
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Descrição: Aspirador de secreções elétrico: característica física especificação suporte com rodízios possui válvula de
segurança possui frasco termoplástico/vidro fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm- catmat 459191, aspirador cirúrgico
modelo elétrico móvel pressão de vácuo cerca de 750 m mg fluxo de aspiração de 31 a 49 lmp volume cerca 4 I x 4 I
sistema anti transbordamento.
Quantidade: 5

Valor Unit.: 2.150,00

LOTE 27
Item: 1

Total Item: 10.750,00

Quant.: 1

Num: 098

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

190,00

Total: 1.900,00

Modelo: TM059.1

Descrição: Suporte de Soro: característica física especificação tipo pedestal, Material de confecção aço inoxidável.
Catmat 469007: suporte para soro material aço inoxidável tipo parede4 ganchos, giratório com furos para fixação.
Quantidade: 10
LOTE 30
Item: 1

Valor Unit.: 190,00

Total Item: 1.900,00

Quant.: 1

Num: 037

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

512,51

Total: 2.050,04

Modelo: TM053

Descrição: Banqueta para Parto Vertical: Característica Física especificação composição polietileno. Banqueta para
parto vertical catmat 432565 acessórios Equip. Parto humanizado tipo cadeira; parto tipo banqueta material, fibra de
vidro componente i assento fixo sem revestimento, componente ii, abertura frontal, bacia em alumínio, capacidade de
até 120kg
Quantidade: 4

Valor Unit.: 512,51

LOTE 35
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 2.050,04
Num: 031

Marca: AMAPA

580,00

Total: 1.740,00

Modelo: ARMARIO 90

Descrição: Armário: característica física especificação dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a
110 cm/03 ou 04 capacidades mínima da prateleira 40 kg material de confecção aço. Catmat 468665 armários aço armário aço, acabamento superficial pintura epóxi, cor cinza, quantidade portas 2 un, quantidade prateleiras 4 un, altura
1,90 cm, largura 1,20 cm, profundidade 40 cm, material chapa de aço
Quantidade: 3

Valor Unit.: 580,00

LOTE 36
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.740,00
Num: 049

Marca: PLATA MOVEIS

100,25

Total: 1.203,00

Modelo: STAR FIXA

Descrição: Cadeira: /Característica física especificação material de confecção aço / ferro pintado Braços/regulagem de
Alt/rodízios/assento e encosto não possui/não possui/ não possui / polipropileno. Catmat -151069- Descrição cadeira
fixa sem braço de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, bordas do assento e encosto
arredondados.
Quantidade: 12

Valor Unit.: 100,25

Total Item: 1.203,00
30.778.749/0001-25

G.P. VEZONO EIRELI
LOTE 3
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Gerado em: 26/08/2021 14:11:53

Num: 010
Marca: GIGANTE RECEM
NASCIDO

16.400,00

49.200,00
Total: 49.200,00

Modelo: NEOSOLUTION
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Descrição: Berço Aquecido ; Caracteristicas Física:Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por
elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para
posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido
construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao
paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de
densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas
dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e
para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos
valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de
sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no
mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente.
Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste
para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante; Catmat 443178 ±material Descrição:
Berço hospitalar, tipo: Aquecido, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, componentes: sistema calor
irradiante, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito mesa acrílico, elétrico, sensor: sensores
temperatura, pés: pés rodízios, componentes 2: colchão, acessórios: suporte soro, bateria.
Quantidade: 3

Valor Unit.: 16.400,00
05.922.811/0001-63

MAGNA MÉDICA LTDA
LOTE 4
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 49.200,00

Num: 001
Marca: SHENZHEN COMEN

8.450,00

8.450,00

Total: 8.450,00

Modelo: STAR 8000E

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Característica Física suporte p/monitor , 05 parâmetros básicos; especificação;
ecg/resp/spo2/pni/temp;pré configurado/de 10'' a 12''- Catmat -405362 -descrição: monitor Multiparâmetros, tipo: pré
configurado, parâmetros: ecg, pni, 2 pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela: tela lcd10", alta resolução, características
adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes,bateria, opcionais 02: arritmias e segmentos st,
acessórios: completo com cabos e sensores.
Quantidade: 1

Valor Unit.: 8.450,00

Total Item: 8.450,00

ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE 10.462.477/0001-42
MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
LOTE 5
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 046
Marca: ENDOBRAX

4.600,00

23.000,00
Total: 23.000,00

Modelo:

Descrição: Bomba de infusão: Característica física/ especificação KVO alarmes programação da infusão bolus, bateria
equipo universal-. Catmat 38180 bomba de infusão volumétrica pequena, leve e empalhável equipo universal
compatível com qualquer modelo de equipo, possui alça de transporte fusão bolus KVO, alarmes de sensor de ar,
sensor de gotas e bateria, três módulos de trabalho , conta gotas, controle de taxa controle de tempo ,bateria interna
recarregável durabilidade no mínimo de 4 horas, níveis de alarmes de pressão oclusão função KVO, sistema de
bombeamento peristáltico linear, sensor de ar para ultrassom.
Quantidade: 5

Valor Unit.: 4.600,00

Total Item: 23.000,00
27.103.616/0001-44

GHPS BARRETO - ME
LOTE 6
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 073
Marca: PRISMA

329,50

1.134,50
Total: 988,50

Modelo: ME

Descrição: Mesa de Escritório: característica física/ especificação Material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar
composição simples catmat- 420661 - descrição: mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo:
aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo.
Quantidade: 3
LOTE 17
Item: 1

Valor Unit.: 329,50
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 988,50
Num: 071

Marca: PRISMA

146,00

Total: 146,00

Modelo: ME IMP

Descrição: Mesa para impressora: Característica física/ especificação estrutura aço / ferro pintado Dimensões mínimas
mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar-Catmat 150942
Gerado em: 26/08/2021 14:11:53
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Quantidade: 1

Valor Unit.: 146,00

Total Item: 146,00

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
LOTE 7
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 081
Marca: KTK

34.444.108/0001-95

109.318,00

105.000,00

Total: 105.000,00

Modelo: 500

Descrição: Aparelho de Anestesia: Especificação Técnica Equipamento microprocessado para atender pacientes
neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de
monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de
autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único
universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para
controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados.
Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido
nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2),
ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na
ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com
sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador,
deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e
desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, canister e sistema
de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de
exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida.
Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador;
Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV);
Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão;
Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia;
Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2;Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico,
média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume
minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bat
Quantidade: 1
LOTE 28
Item: 1

Valor Unit.: 105.000,00
Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 009
Marca: ARKTUS

Total Item: 105.000,00
869,00

Total: 1.738,00

Modelo: ARKTUS

Descrição: Espaldar em madeira ( Barra/ Escada de ling.):característica física especificação Material de confecção
madeira regulagem sim. Catmat 150999 barra chata espaldar em madeira larga para alongamento e flexos com
bastões no mínimo 3 cm de diâmetro e dimensões aproximada 2,40 de comprimento por 90 de largura
Quantidade: 2
LOTE 32
Item: 1

Valor Unit.: 869,00
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.738,00
Num: 042

Marca: RUBMED

460,00

Total: 1.380,00

Modelo: RB4090I

Descrição: Mesa de Mayo: característica física especificação 6 of .7 01/02/2021 09:14 material de confecção aço
inoxidável Catmat 399823. mesa de Mayo estrutura tubular em aço inox altura regulável com anel de fixação no tubo da
coluna, componentes bandeja de aço inox 50 x 40 cm e rodízios.
Quantidade: 3
LOTE 33
Item: 1

Valor Unit.: 460,00
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.380,00
Num: 028

Marca: RUBMED

400,00

Total: 1.200,00

Modelo: RB2028I

Descrição: Banqueta: característica física especificação material de confecção aço inoxidável regulagem de altura
possui assento giratório. catmat-324563 banqueta tipo assento giratório acabamento estrutura pintada assento circular,
revestimento assento curvim cor estrutura branca padrão acabamento estruturar pintado em epóxi-pó diâmetro e
assento de 32 cm, 4 pés com rodinha,4 regulagens e altura 48 a 61 cm capacidade 120kg
Quantidade: 3

Valor Unit.: 400,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
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Total Item: 1.200,00
32.593.430/0001-50

33.180,00
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LOTE 8
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 010

400,00

Marca: CONTEC

Total: 6.400,00

Modelo: SONOLINE

Descrição: Detector Fetal: Característica Física/ Especificação TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/Catmat- 454905 Descrição: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico,
tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até
cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada
auxiliar.
Quantidade: 16
LOTE 12
Item: 1

Valor Unit.: 400,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 6.400,00
19,00

Num: 081
Marca: ADVANTIVE

Total: 190,00

Modelo: DUO

Descrição: Estetoscópio infantil: característica física especificação Auscultador aço inoxidável tipo duplo catmat 438927
estetoscópio tipo biauricular acessório olivas anatômicas, borracha haste de alumínio, tubo plástico auscultador, aço
inox tamanho pediátrico
Quantidade: 10
LOTE 13
Item: 1

Valor Unit.: 19,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 190,00
70,00

Num: 070
Marca: PREMIUM

Total: 700,00

Modelo: ADULTO

Descrição: Esfigmomanômetro Adulto: característica física /especificação Tipo/material de confecção da braçadeira
analógico/nylon -catmat 434228: esfigmomanômetro ajuste analógico aneroide uso pedestal com rodizio tipo de braço
faixa de operação até 300 mmhg , material braçadeira em naylon, tipo fecho em metal adulto.
Quantidade: 10
LOTE 14
Item: 1

Valor Unit.: 70,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 700,00
790,00

Num: 033
Marca: MD

Total: 790,00

Modelo: ADULTO

Descrição: Laringoscópio adulto: característica física/ especificação Tipo / iluminação/ nº lâminas fibra óptica / led/06
lâminas rígidas catmat 445599 laringoscópio tipo lâmpada de fibra ótica componentes com 6 lâmpadas, cabo
componentes material adicionais com cabo material 2 em aço inoxidável tamanho cabo adulto.
Quantidade: 1
LOTE 19
Item: 1

Valor Unit.: 790,00
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 790,00
1.160,00

Num: 019
Marca: CONTEC

Total: 5.800,00

Modelo: CMS

Descrição: Oxímetro de pulso: Característica física especificação tipo portátil (de mão) com 1 sensor catmat:150685/oxímetro de pulso portátil de mão tipo hand help com display gráfico de funcionamento através da
absorção de infravermelho não dispersivo especificação de técnicas de mínima sensor tipo clip para pacientes adultos,
parâmetros sp02 e frequência cardíaca so02 range 100% resolução 1% precisão2% range 30,250 bpm resolução;1
bpm, alarmes visual sonoro, ajustável alto e baixo pelo operador.
Quantidade: 5
LOTE 24
Item: 1

Valor Unit.: 1.160,00
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 5.800,00
9.650,00

Num: 048
Marca: GENERAL MEDITECH

Total: 19.300,00

Modelo: G6A

Descrição: Cardiotocógrafo: Característica física especificação configurações portátil, c/impressora, gestação
gemelar,c0m suporte- catmat 454854- Cardiotocógrafo modelo para feto gemelar , ajuste painel digital com tela gráfica ,
componente 11 transdutor contração uterina materna, toco componente 2,2 transdutores us, frequência cardíaca fetal,
componentes 3 1 marcador movimento fetal , componente com 4 cintas, outros componentes com impressora
integrada, adicionais com memória interna.
Quantidade: 2

Valor Unit.: 9.650,00

Total Item: 19.300,00
08.036.308/0001-07

A GALDINO DA PAZ
LOTE 10

Quant.: 1
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Num: 023

2.250,00

88.000,00
Total: 4.500,00
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Item: 1

Unidade: UNID

Marca: HOSPMOVEIS

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Carro de Emergência: característica física /especificação suporte para cilindro possui- régua de tomadas
com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador, Gavetas no mínimo 3 tábua de massagem. Régua de gases
/não possui. Catmat -410759-descrição carro de emergência hospitalar chapa de aço inoxidável, 03 gavetas sendo a
primeira gaveta com divisão, suporte para monitor, base giratória, suporte de soro cilindro de 02, tábua de massagem
cardíaca, trave nas gavetas com lacre.
Quantidade: 2

Valor Unit.: 2.250,00

LOTE 20
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 4.500,00
Num: 087

Marca: HOSPMOVEIS

250,00

Total: 2.500,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Suporte de Hamper: característica física especificação material de confecção aço inoxidável- catmat
250372: suporte saco Hamper, material aço inoxidável acabamento polido diâmetro 53 cm altura 85 cm, características
adicionais com rodízios e saco em courvin, aplicação transporte roupas sujas
Quantidade: 10
LOTE 22
Item: 1

Valor Unit.: 250,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 2.500,00
Num: 015

Marca: HOSPMOVEIS

900,00

Total: 9.000,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Berço para recém-nascido: característica física especificação rodízios possui cuna de acrílico estrutura aço /
ferro pintado catmat 443198 berço hospitalar material aço carbono, pintura eletrostática leito cesto em acrílico,
cremalheira, pés rodízios e travas componentes 2 colchões.
Quantidade: 10
LOTE 26
Item: 1

Valor Unit.: 900,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 9.000,00
Num: 017

Marca: HOSPMOVEIS

5.850,00

Total: 58.500,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Cama PPP: Especificação Técnica -Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas,
calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e
complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento
pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões
da cama. Catmat 75485
Quantidade: 10
LOTE 29
Item: 1

Valor Unit.: 5.850,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 58.500,00
Num: 096

Marca: HOSPMOVEIS

900,00

Total: 13.500,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Poltrona Hospitalar: característica física especificação mat. de confecção/assento e
encosto/capacidade/reclinação aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120kg/acionamento manual. Catmat 150664
poltrona impermeável de para uso hospitalar para acompanhante descanso de braços e pernas estofadas modelo
revestido de courvin com movimento, reclinável, simultâneas pés com ponteiras de borracha acabamento e pintura
epóxi materiale estrutura de aço.
Quantidade: 15

Valor Unit.: 900,00

Total Item: 13.500,00

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA
LOTE 11
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 069
Marca: WELMY

09.210.219/0001-90
780,00

3.610,00
Total: 1.560,00

Modelo:

Descrição: Balança antropométrica infantil: característica física especificação suporte para cilindro possui régua de
tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador possui gavetas no mínimo 3 tábua de massagem
possui régua de gases não possui catmat 442508 dispositivo para medidas antropométricas tipo balança pediátrica,
modelo elétrico, gabinete plástico , componente com visor ajuste digital, componente tipo ii concha anatômica em
polipropileno injetado, componente iii, pés reguláveis, adicional memorial trava capacidade máxima carga até 15 kg.
Quantidade: 2
LOTE 16

Valor Unit.: 780,00
Quant.: 1
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Total Item: 1.560,00
Num: 075

20,00

Total: 200,00
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Item: 1

Unidade: UNID

Marca: BIOLAND

Modelo:

Descrição: Estetoscópio Adulto: característica física especificação tipo duplo auscultador aço inoxidável-catmat 438928
estetoscópio tipo biauricular, acessórios olivas anatômica silicone haste aço inox tubo ypvc auscultador duplo aço inox.
Quantidade: 10
LOTE 34
Item: 1

Valor Unit.: 20,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 200,00
Num: 079

Marca: VAGALUMY

370,00

Total: 1.850,00

Modelo:

Descrição: Foco Refletor ambulatorial: característica física especificação iluminação led haste flexível. catmat-38490
foco refletor ambulatorial, iluminação em led, haste flexível.
Quantidade: 5

Valor Unit.: 370,00

Total Item: 1.850,00

SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
LOTE 25
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 068
Marca: SAFTI

26.749.239/0001-52

2.795,00

145,00

Total: 1.305,00

Modelo: PEDIATRICO REGISTRO:
10296900045

Descrição: Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu):característica física especificação Reservatório / material
de confecção / aplicação / válvula Unidirecional possui / silicone / infantil catmat 116084 reanimador manual pulmonar
pediátrico Autoclável resistente a desinfecção química de alto nível confecção em silicone, balão de silicone, auto
inflável com pop off com reservatório de o2 confeccionado de 100% silicone.
Quantidade: 9

Valor Unit.: 145,00

LOTE 31
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.305,00
Num: 076

Marca: SAFTI

149,00

Total: 1.490,00

Modelo: ADULTO REGISTRO:
10296900045

Descrição: Reanimador pulmonar Manual adulto (ambu): característica física especificação Material de confecção /
válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório silicone / não possui / possui / possui. Reanimador pulmonar
(ambu) balão de silicone translucido Autoclável nas opções adulto 1600ml mascará facial em silicone, válvula
unidirecional.
Quantidade: 10

Valor Unit.: 149,00

Total Item: 1.490,00

_________________________________________________________________________
AUTORIDADE: CLAÚDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
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VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Processo Administrativo Nº 047/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: BRENO RODRIGUES LIMA
Data de Publicação: 07/07/2021 20:55:44

TOTAL DO PROCESSO: 430.202,00

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
LOTE 1
Item: 1

Quant.: 1

Num: 067

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

33.613.876/0001-62

111.019,50

1.986,27

Total: 1.986,27

Modelo: TM097

Descrição: Mesa ginecológica, estrutura: tubo Aço, acabamento superficial estrutura: esmaltado, material leito: chapa
aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: assento fixo, encosto e apoio pernas reclináveis, acabamento pés: pés
c, rodízios e freios, características adicionais: 3 Gavetas e 2 portas laterais, material porta-coxa: porta-coxas estofado,
dimensões: 1,80 x 0,50 x 0,85m. -Catmat -364258
Quantidade: 1
LOTE 2
Item: 1

Valor Unit.: 1.986,27
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.986,27
Num: 078

Marca: MULTILASER/ AOC

5.007,02

Total: 5.007,02

Modelo: 1TB, WIN 10/ E2270SWHEM

Descrição: Computador (Desktop-Básico) Especificação Técnica-Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8
thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8GB, em 2
módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo
menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo
menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom.
Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os
componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
Descrição: Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: 5 a 8, armazenamento hdd: 1
tb.armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema
operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses.
Quantidade: 1
LOTE 9
Item: 1

Valor Unit.: 5.007,02
Quant.: 1
Unidade: UNID
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Total Item: 5.007,02
Num: 041

Marca: OLIDEF

34.500,00

Total: 69.000,00

Modelo: RWT/PLUS
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Descrição: Incubadora de Transporte Neonatal: Especificação Técnica Equipamento possui cúpula construída em
acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor.
Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de
acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e
guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que
protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões
que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve
possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto- extinguível com espuma com densidade
adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera,
permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios.
Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir
filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente,
possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura
do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia
elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar,
sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas
do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com
autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento,
no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à
ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro,
suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com
regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e dem
Quantidade: 2

Valor Unit.: 34.500,00

LOTE 15
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 020
Marca: BRINOX

Total Item: 69.000,00
152,02

Total: 1.520,20

Modelo: BALDE LIXEIRA

Descrição: Balde/ lixeira: característica física especificação capacidade/material de confecção de 11 até 20 L / aço ou
ferro pintado- em aço inoxidável; com capacidade aproximada de 10 litros; com tampa com acionamento por pedal.
Tratamento diferenciado: -catmat-93904
Quantidade: 10
LOTE 18
Item: 1

Valor Unit.: 152,02
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 1.520,20
Num: 091

Marca: BROTHER

2.212,97

Total: 2.212,97

Modelo: DCPL2540DW

Descrição: Impressora Laser (comum): especificação técnica especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade
de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas;
ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi
802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento
garantia de 12 meses. Catmat-470799 . Impressora laser, tensão alimentação 110/220 resolução de
impressão1.200x1.200 velocidade impressão preto e branco 35ppm tipo papel a4/a5 carta envelope. Etiqueta
capacidade 200 folhas.
Quantidade: 1
LOTE 21
Item: 1

Valor Unit.: 2.212,97

Total Item: 2.212,97

Quant.: 1

Num: 078

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

1.950,00

Total: 13.650,00

Modelo: TM027

Descrição: Carro maca simples: característica física especificação grades laterais possui suporte de soro/colchonete
possui/ possui material de confecção aço inox / alumínio- catmat 402598-descrição: maca clinica aço inoxidável
,transferência ,roda termoplástica 4 rodizios de 6" , freios nos 4 rodízios até 2,00 m, cerca de 60m cerca de 080m
suporte de soro removível, suporte para cilindro de 02,sistema de engate acopla para ambos os lados.
Quantidade: 7
LOTE 23
Item: 1

Valor Unit.: 1.950,00

Total Item: 13.650,00

Quant.: 1

Num: 093

Unidade: UNID

Marca: INALAMED
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2.150,00

Total: 10.750,00

Modelo: INL-6001-BE
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Descrição: Aspirador de secreções elétrico: característica física especificação suporte com rodízios possui válvula de
segurança possui frasco termoplástico/vidro fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm- catmat 459191, aspirador cirúrgico
modelo elétrico móvel pressão de vácuo cerca de 750 m mg fluxo de aspiração de 31 a 49 lmp volume cerca 4 I x 4 I
sistema anti transbordamento.
Quantidade: 5

Valor Unit.: 2.150,00

LOTE 27
Item: 1

Total Item: 10.750,00

Quant.: 1

Num: 098

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

190,00

Total: 1.900,00

Modelo: TM059.1

Descrição: Suporte de Soro: característica física especificação tipo pedestal, Material de confecção aço inoxidável.
Catmat 469007: suporte para soro material aço inoxidável tipo parede4 ganchos, giratório com furos para fixação.
Quantidade: 10
LOTE 30
Item: 1

Valor Unit.: 190,00

Total Item: 1.900,00

Quant.: 1

Num: 037

Unidade: UNID

Marca: TUBOMED

512,51

Total: 2.050,04

Modelo: TM053

Descrição: Banqueta para Parto Vertical: Característica Física especificação composição polietileno. Banqueta para
parto vertical catmat 432565 acessórios Equip. Parto humanizado tipo cadeira; parto tipo banqueta material, fibra de
vidro componente i assento fixo sem revestimento, componente ii, abertura frontal, bacia em alumínio, capacidade de
até 120kg
Quantidade: 4

Valor Unit.: 512,51

LOTE 35
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 2.050,04
Num: 031

Marca: AMAPA

580,00

Total: 1.740,00

Modelo: ARMARIO 90

Descrição: Armário: característica física especificação dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a
110 cm/03 ou 04 capacidades mínima da prateleira 40 kg material de confecção aço. Catmat 468665 armários aço armário aço, acabamento superficial pintura epóxi, cor cinza, quantidade portas 2 un, quantidade prateleiras 4 un, altura
1,90 cm, largura 1,20 cm, profundidade 40 cm, material chapa de aço
Quantidade: 3

Valor Unit.: 580,00

LOTE 36
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.740,00
Num: 049

Marca: PLATA MOVEIS

100,25

Total: 1.203,00

Modelo: STAR FIXA

Descrição: Cadeira: /Característica física especificação material de confecção aço / ferro pintado Braços/regulagem de
Alt/rodízios/assento e encosto não possui/não possui/ não possui / polipropileno. Catmat -151069- Descrição cadeira
fixa sem braço de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, bordas do assento e encosto
arredondados.
Quantidade: 12

Valor Unit.: 100,25

Total Item: 1.203,00
30.778.749/0001-25

G.P. VEZONO EIRELI
LOTE 3
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Gerado em: 26/08/2021 14:14:35

Num: 010
Marca: GIGANTE RECEM
NASCIDO

16.400,00

49.200,00
Total: 49.200,00

Modelo: NEOSOLUTION
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Descrição: Berço Aquecido ; Caracteristicas Física:Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por
elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para
posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido
construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao
paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de
densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas
dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e
para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos
valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de
sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no
mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente.
Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste
para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante; Catmat 443178 ±material Descrição:
Berço hospitalar, tipo: Aquecido, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, componentes: sistema calor
irradiante, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito mesa acrílico, elétrico, sensor: sensores
temperatura, pés: pés rodízios, componentes 2: colchão, acessórios: suporte soro, bateria.
Quantidade: 3

Valor Unit.: 16.400,00
05.922.811/0001-63

MAGNA MÉDICA LTDA
LOTE 4
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 49.200,00

Num: 001
Marca: SHENZHEN COMEN

8.450,00

8.450,00

Total: 8.450,00

Modelo: STAR 8000E

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Característica Física suporte p/monitor , 05 parâmetros básicos; especificação;
ecg/resp/spo2/pni/temp;pré configurado/de 10'' a 12''- Catmat -405362 -descrição: monitor Multiparâmetros, tipo: pré
configurado, parâmetros: ecg, pni, 2 pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela: tela lcd10", alta resolução, características
adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes,bateria, opcionais 02: arritmias e segmentos st,
acessórios: completo com cabos e sensores.
Quantidade: 1

Valor Unit.: 8.450,00

Total Item: 8.450,00

SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
LOTE 5
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 093
Marca: HOWKAMED

26.749.239/0001-52
4.699,00

26.290,00
Total: 23.495,00

Modelo: HK100II REGISTRO:
80102512510

Descrição: Bomba de infusão: Característica física/ especificação KVO alarmes programação da infusão bolus, bateria
equipo universal-. Catmat 38180 bomba de infusão volumétrica pequena, leve e empalhável equipo universal
compatível com qualquer modelo de equipo, possui alça de transporte fusão bolus KVO, alarmes de sensor de ar,
sensor de gotas e bateria, três módulos de trabalho , conta gotas, controle de taxa controle de tempo ,bateria interna
recarregável durabilidade no mínimo de 4 horas, níveis de alarmes de pressão oclusão função KVO, sistema de
bombeamento peristáltico linear, sensor de ar para ultrassom.
Quantidade: 5
LOTE 25
Item: 1

Valor Unit.: 4.699,00
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 23.495,00
Num: 068

Marca: SAFTI

145,00

Total: 1.305,00

Modelo: PEDIATRICO REGISTRO:
10296900045

Descrição: Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu):característica física especificação Reservatório / material
de confecção / aplicação / válvula Unidirecional possui / silicone / infantil catmat 116084 reanimador manual pulmonar
pediátrico Autoclável resistente a desinfecção química de alto nível confecção em silicone, balão de silicone, auto
inflável com pop off com reservatório de o2 confeccionado de 100% silicone.
Quantidade: 9
LOTE 31
Item: 1

Valor Unit.: 145,00
Quant.: 1
Unidade: UNID
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Total Item: 1.305,00
Num: 076

Marca: SAFTI

149,00

Total: 1.490,00

Modelo: ADULTO REGISTRO:
10296900045
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Descrição: Reanimador pulmonar Manual adulto (ambu): característica física especificação Material de confecção /
válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório silicone / não possui / possui / possui. Reanimador pulmonar
(ambu) balão de silicone translucido Autoclável nas opções adulto 1600ml mascará facial em silicone, válvula
unidirecional.
Quantidade: 10

Valor Unit.: 149,00

Total Item: 1.490,00
27.103.616/0001-44

GHPS BARRETO - ME
LOTE 6
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 073
Marca: PRISMA

1.134,50

329,50

Total: 988,50

Modelo: ME

Descrição: Mesa de Escritório: característica física/ especificação Material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar
composição simples catmat- 420661 - descrição: mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo:
aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo.
Quantidade: 3
LOTE 17
Item: 1

Valor Unit.: 329,50
Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 988,50
Num: 071

Marca: PRISMA

146,00

Total: 146,00

Modelo: ME IMP

Descrição: Mesa para impressora: Característica física/ especificação estrutura aço / ferro pintado Dimensões mínimas
mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar-Catmat 150942
Quantidade: 1

Valor Unit.: 146,00

Total Item: 146,00

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
LOTE 7
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 081
Marca: KTK

34.444.108/0001-95

109.318,00

105.000,00

Total: 105.000,00

Modelo: 500

Descrição: Aparelho de Anestesia: Especificação Técnica Equipamento microprocessado para atender pacientes
neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de
monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de
autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único
universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para
controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados.
Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido
nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2),
ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na
ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com
sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador,
deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e
desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, canister e sistema
de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de
exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida.
Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador;
Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV);
Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão;
Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia;
Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2;Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico,
média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume
minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bat
Quantidade: 1
LOTE 28
Item: 1

Valor Unit.: 105.000,00
Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 009
Marca: ARKTUS

Total Item: 105.000,00
869,00

Total: 1.738,00

Modelo: ARKTUS

Descrição: Espaldar em madeira ( Barra/ Escada de ling.):característica física especificação Material de confecção
madeira regulagem sim. Catmat 150999 barra chata espaldar em madeira larga para alongamento e flexos com
bastões no mínimo 3 cm de diâmetro e dimensões aproximada 2,40 de comprimento por 90 de largura
Gerado em: 26/08/2021 14:14:35
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Quantidade: 2

Valor Unit.: 869,00

LOTE 32
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.738,00
Num: 042

Marca: RUBMED

460,00

Total: 1.380,00

Modelo: RB4090I

Descrição: Mesa de Mayo: característica física especificação 6 of .7 01/02/2021 09:14 material de confecção aço
inoxidável Catmat 399823. mesa de Mayo estrutura tubular em aço inox altura regulável com anel de fixação no tubo da
coluna, componentes bandeja de aço inox 50 x 40 cm e rodízios.
Quantidade: 3

Valor Unit.: 460,00

LOTE 33
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.380,00
Num: 028

Marca: RUBMED

400,00

Total: 1.200,00

Modelo: RB2028I

Descrição: Banqueta: característica física especificação material de confecção aço inoxidável regulagem de altura
possui assento giratório. catmat-324563 banqueta tipo assento giratório acabamento estrutura pintada assento circular,
revestimento assento curvim cor estrutura branca padrão acabamento estruturar pintado em epóxi-pó diâmetro e
assento de 32 cm, 4 pés com rodinha,4 regulagens e altura 48 a 61 cm capacidade 120kg
Quantidade: 3

Valor Unit.: 400,00

Total Item: 1.200,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LOTE 8
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 010
Marca: CONTEC

32.593.430/0001-50

33.180,00

400,00

Total: 6.400,00

Modelo: SONOLINE

Descrição: Detector Fetal: Característica Física/ Especificação TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/Catmat- 454905 Descrição: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico,
tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até
cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada
auxiliar.
Quantidade: 16
LOTE 12
Item: 1

Valor Unit.: 400,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 6.400,00
Num: 081

Marca: ADVANTIVE

19,00

Total: 190,00

Modelo: DUO

Descrição: Estetoscópio infantil: característica física especificação Auscultador aço inoxidável tipo duplo catmat 438927
estetoscópio tipo biauricular acessório olivas anatômicas, borracha haste de alumínio, tubo plástico auscultador, aço
inox tamanho pediátrico
Quantidade: 10
LOTE 13
Item: 1

Valor Unit.: 19,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 190,00
Num: 070

Marca: PREMIUM

70,00

Total: 700,00

Modelo: ADULTO

Descrição: Esfigmomanômetro Adulto: característica física /especificação Tipo/material de confecção da braçadeira
analógico/nylon -catmat 434228: esfigmomanômetro ajuste analógico aneroide uso pedestal com rodizio tipo de braço
faixa de operação até 300 mmhg , material braçadeira em naylon, tipo fecho em metal adulto.
Quantidade: 10
LOTE 14
Item: 1

Valor Unit.: 70,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 700,00
Num: 033

Marca: MD

790,00

Total: 790,00

Modelo: ADULTO

Descrição: Laringoscópio adulto: característica física/ especificação Tipo / iluminação/ nº lâminas fibra óptica / led/06
lâminas rígidas catmat 445599 laringoscópio tipo lâmpada de fibra ótica componentes com 6 lâmpadas, cabo
componentes material adicionais com cabo material 2 em aço inoxidável tamanho cabo adulto.
Quantidade: 1
LOTE 19
Item: 1

Valor Unit.: 790,00
Quant.: 1
Unidade: UNID
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Total Item: 790,00
Num: 019

Marca: CONTEC

1.160,00

Total: 5.800,00

Modelo: CMS
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Descrição: Oxímetro de pulso: Característica física especificação tipo portátil (de mão) com 1 sensor catmat:150685/oxímetro de pulso portátil de mão tipo hand help com display gráfico de funcionamento através da
absorção de infravermelho não dispersivo especificação de técnicas de mínima sensor tipo clip para pacientes adultos,
parâmetros sp02 e frequência cardíaca so02 range 100% resolução 1% precisão2% range 30,250 bpm resolução;1
bpm, alarmes visual sonoro, ajustável alto e baixo pelo operador.
Quantidade: 5

Valor Unit.: 1.160,00

LOTE 24
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 5.800,00
9.650,00

Num: 048
Marca: GENERAL MEDITECH

Total: 19.300,00

Modelo: G6A

Descrição: Cardiotocógrafo: Característica física especificação configurações portátil, c/impressora, gestação
gemelar,c0m suporte- catmat 454854- Cardiotocógrafo modelo para feto gemelar , ajuste painel digital com tela gráfica ,
componente 11 transdutor contração uterina materna, toco componente 2,2 transdutores us, frequência cardíaca fetal,
componentes 3 1 marcador movimento fetal , componente com 4 cintas, outros componentes com impressora
integrada, adicionais com memória interna.
Quantidade: 2

Valor Unit.: 9.650,00

Total Item: 19.300,00
08.036.308/0001-07

A GALDINO DA PAZ
LOTE 10
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 023
Marca: HOSPMOVEIS

88.000,00

2.250,00

Total: 4.500,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Carro de Emergência: característica física /especificação suporte para cilindro possui- régua de tomadas
com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador, Gavetas no mínimo 3 tábua de massagem. Régua de gases
/não possui. Catmat -410759-descrição carro de emergência hospitalar chapa de aço inoxidável, 03 gavetas sendo a
primeira gaveta com divisão, suporte para monitor, base giratória, suporte de soro cilindro de 02, tábua de massagem
cardíaca, trave nas gavetas com lacre.
Quantidade: 2

Valor Unit.: 2.250,00

LOTE 20
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 4.500,00
Num: 087

Marca: HOSPMOVEIS

250,00

Total: 2.500,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Suporte de Hamper: característica física especificação material de confecção aço inoxidável- catmat
250372: suporte saco Hamper, material aço inoxidável acabamento polido diâmetro 53 cm altura 85 cm, características
adicionais com rodízios e saco em courvin, aplicação transporte roupas sujas
Quantidade: 10
LOTE 22
Item: 1

Valor Unit.: 250,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 2.500,00
Num: 015

Marca: HOSPMOVEIS

900,00

Total: 9.000,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Berço para recém-nascido: característica física especificação rodízios possui cuna de acrílico estrutura aço /
ferro pintado catmat 443198 berço hospitalar material aço carbono, pintura eletrostática leito cesto em acrílico,
cremalheira, pés rodízios e travas componentes 2 colchões.
Quantidade: 10
LOTE 26
Item: 1

Valor Unit.: 900,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 9.000,00
Num: 017

Marca: HOSPMOVEIS

5.850,00

Total: 58.500,00

Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Cama PPP: Especificação Técnica -Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas,
calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e
complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento
pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões
da cama. Catmat 75485
Quantidade: 10
LOTE 29
Item: 1

Valor Unit.: 5.850,00
Quant.: 1

Unidade: UNID
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Total Item: 58.500,00
Num: 096

Marca: HOSPMOVEIS

900,00

Total: 13.500,00

Modelo: HOSPMOVEIS
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Descrição: Poltrona Hospitalar: característica física especificação mat. de confecção/assento e
encosto/capacidade/reclinação aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120kg/acionamento manual. Catmat 150664
poltrona impermeável de para uso hospitalar para acompanhante descanso de braços e pernas estofadas modelo
revestido de courvin com movimento, reclinável, simultâneas pés com ponteiras de borracha acabamento e pintura
epóxi materiale estrutura de aço.
Quantidade: 15

Valor Unit.: 900,00

Total Item: 13.500,00

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA
LOTE 11
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Num: 069
Marca: WELMY

09.210.219/0001-90

3.610,00

780,00

Total: 1.560,00

Modelo:

Descrição: Balança antropométrica infantil: característica física especificação suporte para cilindro possui régua de
tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador possui gavetas no mínimo 3 tábua de massagem
possui régua de gases não possui catmat 442508 dispositivo para medidas antropométricas tipo balança pediátrica,
modelo elétrico, gabinete plástico , componente com visor ajuste digital, componente tipo ii concha anatômica em
polipropileno injetado, componente iii, pés reguláveis, adicional memorial trava capacidade máxima carga até 15 kg.
Quantidade: 2

Valor Unit.: 780,00

LOTE 16
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: UNID

Total Item: 1.560,00
Num: 075

Marca: BIOLAND

20,00

Total: 200,00

Modelo:

Descrição: Estetoscópio Adulto: característica física especificação tipo duplo auscultador aço inoxidável-catmat 438928
estetoscópio tipo biauricular, acessórios olivas anatômica silicone haste aço inox tubo ypvc auscultador duplo aço inox.
Quantidade: 10
LOTE 34
Item: 1

Valor Unit.: 20,00
Quant.: 1

Unidade: UNID

Total Item: 200,00
Num: 079

Marca: VAGALUMY

370,00

Total: 1.850,00

Modelo:

Descrição: Foco Refletor ambulatorial: característica física especificação iluminação led haste flexível. catmat-38490
foco refletor ambulatorial, iluminação em led, haste flexível.
Quantidade: 5

Valor Unit.: 370,00

Total Item: 1.850,00
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