
Secretaria Municipal de Saúde 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, n° 999 ‐ Parque Lozandes ‐ Goiânia – GO CEP 74.884‐900 
Fone/Fax: 3524‐1628 / 3524‐1609 | e‐mail: celsms.goiania@gmail.com 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 SRP– SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos 
autos do Pregão Eletrônico nº 014/2022 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Processo 
Bee nº 46948, cujo objeto é a Aquisição em Sistema de Registro de Preços (SRP) de insumos de assistência 
ventilatória, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Goiânia, conforme condições e 
especificações constantes deste Edital e seus anexos. Considerando que os valores ofertados se encontram 
dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado, exceto para os itens 08, 09, 34, 35 e 36 
que restaram FRACASSADOS, por estarem acima da média do estimado, de acordo com o Termo de 
Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada, através do Parecer Jurídico nº 1238/2022, 
resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa, conforme dados 
abaixo: 

ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – CNPJ:
13.644.713/0001-30 

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 160 UN 

AMBÚ SILICONE INFANTIL 
(REANIMADOR PULMONAR MANUAL), 
100% autoclavável a 134º C; composto por balão 
em silicone translúcido auto inflável, com 
capacidade para 500 ml; válvula unidirecional em 
policarbonato e membrana de silicone “tipo bico 
de pato”, conector universal para sonda 
endotraqueal e máscara; válvula de escape em 
policarbonato com membrana de silicone; 
conexão para alimentação de oxigênio; válvula 
para conexão do reservatório; máscara facial 
infantil com bojo transparente e coxim em 
silicone; reservatório com capacidade para no 
mínimo 1.000 ml. Deverá acompanhar manual de 
instruções. Com registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ROMED 263,00 42.080,00 

02 250 UN 

AMBÚ SILICONE ADULTO 
(REANIMADOR PULMONAR MANUAL), 
100% autoclavável a 134º C; composto por balão 
em silicone translúcido auto inflável, com 
capacidade de no mínimo 1600 ml; válvula 
unidirecional em policarbonato e membrana de 
silicone “tipo bico de pato”, conector universal 
para sonda endotraqueal e máscara; válvula de 
escape em policarbonato com membrana de 
silicone; conexão para alimentação de oxigênio; 
válvula para conexão do reservatório; máscara 
facial adulto com bojo transparente e coxim em 
silicone; reservatório com capacidade para no 
mínimo 1.000 ml. Deverá acompanhar manual de 
instruções. Com registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ROMED 263,00 65.750,00 

03 120 UN AMBÚ SILICONE NEONATAL
(REANIMADOR PULMONAR MANUAL), 

ROMED 258,00 30.960,00
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100% autoclavável a 134º C; composto por balão 
em silicone translúcido auto inflável, com 
capacidade para 250 ml; válvula unidirecional em 
policarbonato e membrana de silicone “tipo bico 
de pato”, conector universal para sonda 
endotraqueal e máscara; válvula de escape em 
policarbonato com membrana de silicone; 
conexão para alimentação de oxigênio; válvula 
para conexão do reservatório; máscara facial 
neonatal com bojo transparente e coxim em 
silicone; reservatório com capacidade para no 
mínimo 1.000 ml. Deverá acompanhar manual de 
instruções. Com registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

04 100 UN 

DIAFRAGMA PARA AMBÚ NEONATAL, 
com mecanismo interno tipo "bico de pato" 
(autoclavável) para válvula inspiratória 
unidirecional de reanimador manual neonatal 
(balão 250 ml).  Com registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ROMED 13,00 1.300,00 

05 250 UN 

DIAFRAGMA PARA AMBÚ ADULTO, com 
mecanismo interno tipo "bico de pato" 
(autoclavável) para válvula inspiratória 
unidirecional de reanimador manual adulto (balão 
1600 ml).  Com registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ROMED 13,00 3.250,00 

06 100 UN 

DIAFRAGMA PARA AMBÚ INFANTIL, com 
mecanismo interno tipo "bico de pato" 
(autoclavável) para válvula inspiratória 
unidirecional de reanimador manual infantil 
(balão 500 ml).  Com registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

ROMED 13,00 1.300,00 

32 50 UN 

PULMÃO TESTE ADULTO, utilizado em 
circuitos respiratórios, confeccionado em látex, 
autoclavável, com capacidade aproximada de 500 
ml, adaptável em qualquer tipo de circuito. 
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

ROMED 100,00 5.000,00 

33 50 UN 

PULMÃO TESTE INFANTIL, utilizado em 
circuitos respiratórios, confeccionado em látex, 
autoclavável, com capacidade aproximada de 50 
ml, adaptável em qualquer tipo de circuito. 
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ROMED 100,00 5.000,00 

43 150 UN 

VALVULA REGULADORA CILINDRO DE 
AR COMPRIMIDO, composta por 01 
manômetro e 02 saídas para ar comprimido, 
confeccionada em metal cromado, rosca de 
entrada universal, com filtro de bronze 
sintetizado, manômetro de alta pressão com escala 
de 0 a 315 Kgd/cm², pressão fixa de 3,5 Kgf/cm², 
com válvula de segurança, escala e visor em 
policarbonato inquebrável. Conexões conforme 

ROMED 270,00 40.500,00 
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ABNT NBR 11725. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO AMPLA 

44 50 UN 

VALVULA REGULADORA CILINDRO DE 
AR COMPRIMIDO, composta por 01 
manômetro e 02 saídas para ar comprimido, 
confeccionada em metal cromado, rosca de 
entrada universal, com filtro de bronze 
sintetizado, manômetro de alta pressão com escala 
de 0 a 315 Kgd/cm², pressão fixa de 3,5 Kgf/cm², 
com válvula de segurança, escala e visor em 
policarbonato inquebrável. Conexões conforme 
ABNT NBR 11725. Com registro na 
ANVISA/MS. 
COTA RESERVADA ME/EPP 

ROMED 270,00 13.500,00 

45 200 UN 

UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE AR 
COMPRIMIDO, frasco plástico com capacidade 
para 250 ml, copo translúcido com indicação de 
níveis mínimo e máximo, tampa em nylon; tubo 
com borbulhador, porca adaptável em qualquer 
válvula reguladora ou fluxômetro, rosca padrão 
ABNT. Embalado individualmente. Com registro 
na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ROMED 12,90 2.580,00 

Valor Total: R$ 211.220,00 (Duzentos e onze mil duzentos e vinte reais) 

 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA – CNPJ: 01.202.521/0001-94

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

07 500 UN 

ESPAÇADOR ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS COM MÁSCARA, 
espaçador para administrar medicamento 
inalatório composto por tubo transparente 
polipropileno, válvula de inalação, válvula de 
exalação e 02 tamanhos de máscaras para uso 
em crianças e adultos. Embalado 
individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

AEROWAY 20,95 10.475,00 

Valor Total: R$ 10.475,00 (Dez mil quatrocentos e setenta e cinco reais)  

MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 04.523.992/0001-92

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

10 200 UN 

CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 0, 
orofaríngea, em PVC atóxico ou silicone, 
inodora, curvatura adequada a finalidade, 
com orifício central que possibilite a 
aspiração de secreções, protetor interno a fim 
de evitar colamento, sem rebarbas e 
imperfeições, com a cor de identificação do 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 

ADVANTIVE 4,08 816,00 
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Deve ser passível de reprocessamento e não 
estéril. Embalado individualmente. Com 
registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

11 200 UN 

CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 1, 
orofaríngea, em PVC atóxico ou silicone, 
inodora, curvatura adequada a finalidade, 
com orifício central que possibilite a 
aspiração de secreções, protetor interno a fim 
de evitar colamento, sem rebarbas e 
imperfeições, com a cor de identificação do 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Deve ser passível de reprocessamento e não 
estéril. Embalado individualmente. Com 
registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ADVANTIVE 4,08 816,00 

12 200 UN 

CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2, 
orofaríngea, em PVC atóxico ou silicone, 
inodora, curvatura adequada a finalidade, 
com orifício central que possibilite a 
aspiração de secreções, protetor interno a fim 
de evitar colamento, sem rebarbas e 
imperfeições, com a cor de identificação do 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Deve ser passível de reprocessamento e não 
estéril. Embalado individualmente. Com 
registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

ADVANTIVE 4,08 816,00 

13 418 UN 

CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3, 
orofaríngea, em PVC atóxico ou silicone, 
inodora, curvatura adequada a finalidade, 
com orifício central que possibilite a 
aspiração de secreções, protetor interno a fim 
de evitar colamento, sem rebarbas e 
imperfeições, com a cor de identificação do 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Deve ser passível de reprocessamento e não 
estéril. Embalado individualmente. Com 
registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

ADVANTIVE 4,08 1.705,44  

14 418 UN 

CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4, 
orofaríngea, em PVC atóxico ou silicone, 
inodora, curvatura adequada a finalidade, 
com orifício central que possibilite a 
aspiração de secreções, protetor interno a fim 
de evitar colamento, sem rebarbas e 
imperfeições, com a cor de identificação do 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Deve ser passível de reprocessamento e não 
estéril. Embalado individualmente. Com 
registro ANVISA/MS. 

ADVANTIVE 4,08 1.705,44  
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PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

15 418 UN 

CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5, 
orofaríngea, em PVC atóxico ou silicone, 
inodora, curvatura adequada a finalidade, 
com orifício central que possibilite a 
aspiração de secreções, protetor interno a fim 
de evitar colamento, sem rebarbas e 
imperfeições, com a cor de identificação do 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Deve ser passível de reprocessamento e não 
estéril. Embalado individualmente. Com 
registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

ADVANTIVE 4,08 1.705,44  

16 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NR 3.0, descartável, estéril, confeccionada 
em PVC siliconizado, atóxico, sem balão, 
radiopaca, com mandril auxiliar, placa de 
fixação flexível, com cadarço para fixação.  
Número 3.0.  Com registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

VITALGOLD 20,23 3.034,50 

Valor Total: R$ 10.598,82 (Dez mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)  

M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ:
28.387.424/0001-70 

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

17 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NR 3.5, descartável, estéril, confeccionada 
em PVC siliconizado, atóxico, sem balão, 
radiopaca, com mandril auxiliar, placa de 
fixação flexível, com cadarço para fixação.  
Número 3.5.  Com registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

HAIBREATH 14,50 2.175,00 

18 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NR 4.0, descartável, estéril, confeccionada 
em PVC siliconizado, atóxico, sem balão, 
radiopaca, com mandril auxiliar, placa de 
fixação flexível, com cadarço para fixação.  
Número 4.0.  Com registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

HAIBREATH 14,53 2.179,50 

19 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NR 5.0, descartável, estéril, confeccionada 
em PVC siliconizado, atóxico, sem balão, 
radiopaca, com mandril auxiliar, placa de 
fixação flexível, com cadarço para fixação.  
Número 5.0.  Com registro ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

HAIBREATH 14,52 2.178,00 

20 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NR 6.0, descartável, estéril, confeccionada 
em PVC siliconizado, atóxico, com balão de 
baixa pressão e alto volume, balão de 
controle, adaptador para seringa luerlock e 
luerslip, radiopaca, com mandril auxiliar, 

HAIBREATH 14,67 2.200,50 
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placa de fixação flexível, com cadarço para 
fixação.  Número 6.0.  Com registro 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

21 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NÚMERO 7.0, descartável, estéril, com 
balão, em PVC siliconizado, atóxico, 
radiopaco, mandril auxiliar à introdução, 
superfície lisa e ponta arredondada, 
adaptador universal, com haste e cadarço 
para fixação. Com registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

HAIBREATH 14,67 2.200,50 

22 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NÚMERO 7.5, descartável, estéril, com 
balão, em PVC siliconizado, atóxico, 
radiopaco, mandril auxiliar à introdução, 
superfície lisa e ponta arredondada, 
adaptador universal, com haste e cadarço 
para fixação. Embalado individualmente com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

HAIBREATH 14,67 2.200,50 

23 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NÚMERO 8.0, descartável, estéril, com 
balão, em PVC siliconizado, atóxico, 
radiopaco, mandril auxiliar à introdução, 
superfície lisa e ponta arredondada, 
adaptador universal, com haste e cadarço 
para fixação. Embalado individualmente com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

HAIBREATH 14,69 2.203,50 

24 150 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA 
NÚMERO 8.5, descartável, estéril, com 
balão, em PVC siliconizado, atóxico, 
radiopaco, mandril auxiliar à introdução, 
superfície lisa e ponta arredondada, 
adaptador universal, com haste e cadarço 
para fixação. Embalado individualmente com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

HAIBREATH 14,67 2.200,50 

30 
1000 
UN 

MÁSCARA DE VENTURI ADULTO, 
composto por máscara siliconada, atóxica, 
flexível, transparente, isenta de látex, 
comelástico resistente para ajuste facial e 
presilha para ajustenasal, com orifícios 
laterais antireinalante, traquéia transparente, 
copo em polipropileno com entrada para 
oxigênio, prolongamento de oxigênio, 
diluidores coloridos para as concentrações de 
(FiO2) 24%,28%, 31%, 35%, 40% e 50%. 
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

FOYOMED 9,20 9.200,00  
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31 500 UN 

MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL, 
composto por máscara siliconada, atóxica, 
flexível, transparente, isenta de látex, 
comelástico resistente para ajuste facial e 
presilha para ajustenasal, com orifícios 
laterais antireinalante, traquéia transparente, 
copo em polipropileno com entrada para 
oxigênio, prolongamento de oxigênio, 
diluidores coloridos para as concentrações de 
(FiO2) 24%,28%, 31%, 35%, 40% e 50%. 
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

FOYOMED 9,25 4.625,00  

38 200 UN 

TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE 
IMPACTO (COR AMARELA) PARA AR 
COMPRIMIDO – Conexão Y com 1 
entrada e 02 saídas para ar comprimido. 
Corpo em alumínio injetado e pintura 
eletrostática; níquel em latão cromado, as 
conexões obedecem às normas da ABNT; 
borboleta confeccionada em nylon ou 
polipropileno, na cor específica de cada gás 
conforme as normas da ABNT. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

OXIGEL 78,99 15.798,00 

Valor Total: R$ 47.161,00 (Quarenta e sete mil cento e sessenta e um reais) 

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 05.743.288/0001-08

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

25 375 UN 

MÁSCARA FACIAL PARA 
VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO- 
INVASIVA, tamanho adulto, com corpo em 
PVC ou silicone com coxim inflável em 
silicone, almofada grande para distribuir a 
pressão de modo uniforme na testa e nas áreas 
lisas da face para oferecer maior vedação, 
maior superfície de contato e conforto, válvula 
para insuflação do coxim, cotovelo padrão para 
circuitos de ventilação. Deverá acompanhar 
suporte, presilha ou aranha para o fixador 
cefálico. Embalado individualmente. Com 
registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO AMPLA 

FISHER E 
PAYKEL 

338,00 126.750,00 

Valor Total: R$ 126.750,00 (Cento e vinte e seis mil setecentos e cinqüenta reais) 

OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 29.334.988/0001-07

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

26 125 UN 

MÁSCARA FACIAL PARA 
VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO- 
INVASIVA, tamanho adulto, com corpo 
em PVC ou silicone com coxim inflável 
em silicone, almofada grande para 

HOSPICENTER 488,38 61.047,50 
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distribuir a pressão de modo uniforme 
na testa e nas áreas lisas da face para 
oferecer maior vedação, maior superfície 
de contato e conforto, válvula para 
insuflação do coxim, cotovelo padrão 
para circuitos de ventilação. Deverá 
acompanhar suporte, presilha ou aranha 
para o fixador cefálico. Embalado 
individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
COTA RESERVADA ME/EPP 

Valor Total: R$ 61.047,50 (Sessenta e um mil quarenta e sete reais e cinqüenta centavos) 

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – CNPJ: 07.626.776/0001-60

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

27 
3750 
UN 

MÁSCARA OXIGÊNIO COM 
RESERVATÓRIO ADULTO, máscara 
siliconada, transparente, formato anatômico, 
ajuste no nariz, com válvula expiratória, 
extensão confeccionada em PVC flexível, 
transparente, com no mínimo 2,10 m, com 
reservatório acoplado e dispositivo de 
fixação resistente. Tamanho Adulto.  
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO AMPLA 

COMPOWER 9,40 35.250,00 

41 225 UN 

VALVULA REGULADORA DE 
OXIGÊNIO COM SAÍDA PARA 
CILINDRO – composta por 01 manômetro e 
02 saídas para oxigênio, confeccionada em 
metal cromado, rosca de entrada universal, 
com filtro de bronze sintetizado, manômetro 
de alta pressão com escala de 0 a 315 
Kgd/cm², pressão fixa de 3,5 Kgf/cm², com 
válvula de segurança, escala e visor em 
policarbonato inquebrável. Conexões 
conforme ABNT NBR 11725. Com registro 
na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO AMPLA 

JG Moriya 270,00 60.750,00 

Valor Total: R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) 

EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 38.408.899/0001-59

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

28 
1250 
UN 

MÁSCARA OXIGÊNIO COM 
RESERVATÓRIO ADULTO, máscara 
siliconada, transparente, formato anatômico, 
ajuste no nariz, com válvula expiratória, 
extensão confeccionada em PVC flexível, 
transparente, com no mínimo 2,10 m, com 
reservatório acoplado e dispositivo de 
fixação resistente. Tamanho Adulto.  

COMPOWER 9,40 11.750,00 
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Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
COTA RESERVADA ME/EPP 

29 
2000 
UN 

MÁSCARA OXIGÊNIO COM 
RESERVATÓRIO INFANTIL, máscara 
siliconada, transparente, formato anatômico, 
ajuste no nariz, com válvula expiratória, 
extensão confeccionada em PVC flexível, 
transparente, com no mínimo 2,10 m, com 
reservatório acoplado e dispositivo de 
fixação resistente. Tamanho Infantil. 
Embalado individualmente.  Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

COMPOWER 10,40 20.800,00 

37 200 UN 

TOMADA DUPLA DE OXIGÊNIO 
PARA CILINDRO DE O2 OU PONTO 
PAREDE - Conexão Y Com 1 Entrada E 2 
Saídas Para Oxigeno Rosca; tomada dupla 
com válvula de impacto (cor verde) para 
oxigênio. Corpo em alumínio injetado e 
pintura eletrostática; níquel em latão 
cromado, as conexões obedecem às normas 
da ABNT; borboleta confeccionada em 
polipropileno com rosca metálica, na cor 
específica de cada gás conforme as normas 
da ABNT. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

JG Moriya 66,80 13.360,00 

39 200 UN 

VALVULA REGULADORA REDE DE 
OXIGÊNIO, com manômetro e botão de 
controle (cor verde) para rede de oxigênio. 
Fabricada em metal cromado, manômetro de 
baixa pressão de 0 a 10 Kgf/cm² e botão de 
controle. Conexões padrão ABNT. Com 
registro na ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

JG Moriya 146,50 29.300,00 

40 200 UN 

VALVULA REGULADORA REDE DE 
AR COMPRIMIDO, com manômetro e 
botão de controle (cor AMARELA) para rede 
de ar comprimido. Fabricada em metal 
cromado, manômetro de baixa pressão de 0 a 
11 Kgf/cm² e botão de controle. Conexões 
padrão ABNT. Com registro na 
ANVISA/MS”. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

JG Moriya 147,00 29.400,00 

42 75 UN 

VALVULA REGULADORA DE 
OXIGÊNIO COM SAÍDA PARA 
CILINDRO – composta por 01 manômetro e 
02 saídas para oxigênio, confeccionada em 
metal cromado, rosca de entrada universal, 
com filtro de bronze sintetizado, manômetro 
de alta pressão com escala de 0 a 315 
Kgd/cm², pressão fixa de 3,5 Kgf/cm², com 
válvula de segurança, escala e visor em 
policarbonato inquebrável. Conexões 
conforme ABNT NBR 11725. Com registro 

JG Moriya 270,00 20.250,00 
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na ANVISA/MS. 
COTA RESERVADA ME/EPP 

Valor Total: R$ 124.860,00 (Cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta reais) 

VENTCARE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ: 11.011.753/0001-19

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário  
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

46 600 UN 

UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE 
OXIGÊNIO, frasco plástico com capacidade para 
250 ml, copo translúcido com indicação de níveis 
mínimo e máximo, tampa em nylon; tubo com 
borbulhador, porca adaptável em qualquer válvula 
reguladora ou fluxômetro, rosca padrão ABNT. 
Embalado individualmente. Com registro na 
ANVISA/MS. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Ventcare 9,88 5.928,00 

Valor Total: R$ 5.928,00 (Cinco mil novecentos e vinte e oito reais) 

Valor Total: R$ 694.040,32 (Seiscentos e noventa e quatro mil quarenta reais e trinta e dois centavos) 

Goiânia, 15 de junho de 2022. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário 
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