
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: 3524‐1570 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br 

Secretaria Municipal de Saúde 

 EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, 002 e 003 de 2019, 
REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2019– SRP 

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde 
Processo nº: Bee 11964 
Objeto: Aquisição de Insumos de Assistência Respiratória através do Sistema de Registro de Preços, visando 
atender às necessidades dos serviços que serão prestados no Hospital e Maternidade Oeste, conforme condições 
e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos 

Prazo: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do extrato da ata. 

 SALVI LOPES E CIA LTDA. – CNPJ: 82478140/0001-34

Item QUANTIDADE DESCRIÇÃO Marca

Preço 
Unit. (R$)

Preço

Total

(R$)

07 20 UN

Cânula de Guedel nº 00 - orofaríngea, em 
PVC / Polietileno, atóxico, transparente, 
livre de látex, formato anatômico, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a sua 
finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou deformações, 
reforço interno, com orifício que permita 
acesso de cateter, cor de acordo com o 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Número 0. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas 
temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS.

MD 5,10 102,00 

08 30 UN

Cânula de Guedel nº 01 - orofaríngea, em 
PVC / Polietileno, atóxico, transparente, 
livre de látex, formato anatômico, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a sua 
finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou deformações, 
reforço interno, com orifício que permita 
acesso de cateter, cor de acordo com o 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Número 0. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas 
temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS.

MD 5,30 159,00 

12 30 UN

Cânula de Guedel nº 05 - orofaríngea, em 
PVC / Polietileno, atóxico, transparente, 
livre de látex, formato anatômico, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a sua 
finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou deformações, 
reforço interno, com orifício que permita 
acesso de cateter, cor de acordo com o 
tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. 
Número 0. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas 
temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS.

MD 5,30 159,00 
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Total: R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)

 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. – CNPJ: 07.847.837/0001-10

Item QUANTIDADE DESCRIÇÃO Marca 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço

Total 

(R$)

30 50 UN

Kit CPAP Nasal Infantil nº 00 – Kit 
neonatal, para recém-nascido com peso 
inferior a 700 G. Confeccionado em 
silicone, atóxico, estéril, de uso único. 
Composto por cânula nasal flexível e 
transparente, tamanho 00, conectores tipo 
cotovelo para ramo inspiratório e 
expiratório, duas traquéias plástico 
flexível, medindo aproximadamente 10 
mm (Diâmetro) x 1,20m (Comprimento), 
com conectores para adaptação no copo 
de umidificação e na válvula expiratória, 
touca de malha de algodão para encaixe 
na cabeça, com fixador de fechamento em 
velcro e dois cubos espuma para 
posicionamento. Embalado 
individualmente. Deve acompanhar: 03 
(três) cânulas nasais (pronga).Com 
Registro ANVISA/MS. 

BLENTA 110,18 5.509,00 

32 50 UN

Kit CPAP Nasal Infantil nº 1 – Kit 
neonatal, para recém-nascido com peso de 
1.000 a 1.250 G. Confeccionado em 
silicone, atóxico, estéril, de uso único. 
Composto por cânula nasal flexível e 
transparente, tamanho 1, conectores tipo 
cotovelo para ramo inspiratório e 
expiratório, duas traquéias plástico 
flexível, medindo aproximadamente 10 
mm (Diâmetro) x 1,20m (Comprimento), 
com conectores para adaptação no copo 
de umidificação e na válvula expiratória, 
touca de malha de algodão para encaixe 
na cabeça, com fixador de fechamento em 
velcro e dois cubos espuma para 
posicionamento. Embalado 
individualmente. Deve acompanhar: 03 
(três) cânulas nasais (pronga). Com 
Registro ANVISA/MS.

BLENTA 110,18 5.509,00 

33 50 UN

Kit CPAP Nasal Infantil nº 2 - Kit 
neonatal, para recém-nascido com peso de 
1.250 a 2.000 G. Confeccionado em 
silicone, atóxico, estéril, de uso único. 
Composto por cânula nasal flexível e 
transparente, tamanho 2, conectores tipo 
cotovelo para ramo inspiratório e 
expiratório, duas traquéias plástico 
flexível, medindo aproximadamente 10 
mm (Diâmetro) x 1,20m (Comprimento), 
com conectores para adaptação no copo 
de umidificação e na válvula expiratória, 
touca de malha de algodão para encaixe 
na cabeça, com fixador de fechamento em 

BLENTA 110,18 5.509,00 
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velcro e dois cubos espuma para 
posicionamento. Embalado 
individualmente. Deve acompanhar: 03 
(três) cânulas nasais (pronga). Com 
Registro ANVISA/MS.

34 30 UN

Kit CPAP Nasal Infantil nº 3 - Kit 
neonatal, para recém-nascido com peso de 
2.000 a 3.000 G. Confeccionado em 
silicone, atóxico, estéril, de uso único. 
Composto por cânula nasal flexível e 
transparente, tamanho 3, conectores tipo 
cotovelo para ramo inspiratório e 
expiratório, duas traquéias plástico 
flexível, medindo aproximadamente 10 
mm (Diâmetro) x 1,20m (Comprimento), 
com conectores para adaptação no copo 
de umidificação e na válvula expiratória, 
touca de malha de algodão para encaixe 
na cabeça, com fixador de fechamento em 
velcro e dois cubos espuma para 
posicionamento. Embalado 
individualmente. Deve acompanhar: 03 
(três) cânulas nasais (pronga). Com 
Registro ANVISA/MS.

BLENTA 110,18 
3.305,40 

Total: R$ 19.832,40 (Dezenove mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) 

 PROTEC EXPORT IND. COM. IMP, E EXP, DE EQUIP, MÉD, HOSP. LTDA EPP. – CNPJ:
06.207.441/0001-45

Item QUANTIDADE DESCRIÇÃO Marca

Preço 
Unit. (R$)

Preço

Total

(R$)

01 10 UN

Balão Reinalação Anestesia 0,5 L – balão 
de silicone, capacidade de 0,5 litros, 
autoclavável. Utilizado em circuitos de 
anestesia Baraka. Com Registro 
ANVISA/MS.

PROTEC 95,00 950,00 

02 10 UN

Balão Reinalação Anestesia 1 L - balão de 
silicone, capacidade de 1 litro, autoclavável. 
Utilizado em circuitos de anestesia Baraka. 
Com Registro ANVISA/MS.

PROTEC 99,00 990,00 

03 10 UN

Balão Reinalação Anestesia 2 L - balão de 
silicone, capacidade de 2 litros, 
autoclavável. Utilizado em circuitos de 
anestesia Baraka. Com Registro 
ANVISA/MS.

PROTEC 110,00 1.100,00 

04 10 UN

Balão Reinalação Anestesia 3 L – balão de 
silicone, capacidade de 3 litros, 
autoclavável. Utilizado em circuitos de 
anestesia Baraka. Com Registro 
ANVISA/MS.

PROTEC 105,00 1.050,00 

09 30 UN

Cânula de Guedel nº 02 - orofaríngea, em 
PVC / Polietileno, atóxico, transparente, 
livre de látex, formato anatômico, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a sua 
finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou 

PROTEC 3,00 90,00 
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deformações, reforço interno, com orifício 
que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal 
dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 0. Embalado 
individualmente. Resistente a esterilização 
em altas temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS.

10 30 UN

Cânula de Guedel nº 03 - orofaríngea, em 
PVC / Polietileno, atóxico, transparente, 
livre de látex, formato anatômico, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a sua 
finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou 
deformações, reforço interno, com orifício 
que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal 
dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 0. Embalado 
individualmente. Resistente a esterilização 
em altas temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS.

PROTEC 4,33 129,90 

11 30 UN

Cânula de Guedel nº 04 - orofaríngea, em 
PVC / Polietileno, atóxico, transparente, 
livre de látex, formato anatômico, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a sua 
finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou 
deformações, reforço interno, com orifício 
que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal 
dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 0. Embalado 
individualmente. Resistente a esterilização 
em altas temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS.

PROTEC 
4,23 126,90 

27 05 UN

Conjunto Anestesia BARAKA 2L 
Adolescente – composto por balão de 
silicone, conector com entrada de gás, 
válvula unidirecional em policarbonato com 
válvula de segurança, máscara facial com 
bojo e coxim de silicone. Autoclavável. 
Com Registro ANVISA/MS.

PROTEC 222,00 1.110,00 

28 05 UN

Conjunto Anestesia BARAKA 3L Adulto 
- composto por balão de silicone, conector 
com entrada de gás, válvula unidirecional 
em policarbonato com válvula de segurança, 
máscara facial com bojo e coxim de 
silicone. Autoclavável. Com Registro 
ANVISA/MS.

PROTEC 230,00 1.150,00 

Total: R$ 6.696,80 (Seis mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) 

Valor total do processo: 26.949,20 (Vinte e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte 
centavos)

Fátima Mrué 
Secretária 
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