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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 082/2020  – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 082/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo 

Bee 25804, cujo objeto é aquisição de Insumos para assistência ventilatória, em caráter emergencial para 

atender as unidades de saúde do Município de Goiânia, durante a pandemia COVID-19, conforme condições 

e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Os valores ofertados se encontram dentro da média de 

preços levantada através de pesquisa de mercado, inclusive para os itens 06, 07 e 09 que tiveram seus 

valores de referência atualizados. Maiores informações na Ata emitida pela plataforma Comprasnet e 

publicada na mesma e em nosso site. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente 

procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo: 

 ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
CNPJ: 33.772.464/0001-75 

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

1 
120 
Und 

FIO GUIA DE INTUBAÇÃO TAMANHO 
ADULTO, em aço inoxidável com marcas de 
posicionamento que correspondem às extremidades 
do cateter. Esterilizavel. Embalado 
individualmente. Com registro na ANVISA/MS. 

Oxigel 36,00 4.320,00 

2 30 Und 

FIO GUIA DE INTUBAÇÃO TAMANHO 
INFANTIL, em aço inoxidável com marcas de 
posicionamento que correspondem às extremidades 
do cateter. Esterilizável. Embalado 
individualmente. Com registro na ANVISA/MS. 

Oxigel 36,00 1.080,00 

6 50 Und 

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. 

Oxigel 140,00 7.000,00 

7 50 Und 

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. 

Oxigel 120,00 
6.000,00 

8 
2.000 
Und 

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA 
FECHADO CALIBRE 14 - para tubo 
endotraqueal, estéril, descartável, atóxico, 
composto por conector para respirador, conector 

Biotec 140,15 280.300,00 
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para o tubo, conexão em T para conexão do tubo e 
da extensão do respirador, entrada para irrigação 
com tampa e válvula, sonda para aspiração em 
PVC graduada a cada centímetro, bainha plástica 
protetora transparente, reservatório de controle de 
válvula de aspiração, válvula de controle de 
aspiração codificada por cores para facilitar a 
identificação do FR, tampa protetora da válvula, 
com MDI. Embalado individualmente. Com 
registro na ANVISA/MS. 

9 
300 
Und 

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA 
FECHADO CALIBRE 10 - para tubo 
endotraqueal, estéril, descartável, atóxico, 
composto por conector para respirador, conector 
para o tubo, conexão em T para conexão do tubo e 
da extensão do respirador, entrada para irrigação 
com tampa e válvula, sonda para aspiração em 
PVC graduada a cada centímetro, bainha plástica 
protetora transparente, reservatório de controle de 
válvula de aspiração, válvula de controle de 
aspiração codificada por cores para facilitar a 
identificação do FR, tampa protetora da válvula, 
com MDI. Embalado individualmente. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Biotec 141,00 42.300,00 

11 
200 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 5,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão. Balão piloto (cuff) 
transparente, de baixa pressão, atraumática, com 
conector universal luer para o encaixe da seringa, 
de fácil adaptação, válvula de segurança em PVC 
atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras. 
Embalada individualmente, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

Solidor 5,00 1.000,00 

12 
450 
und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,0 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão. Balão piloto (cuff) 
transparente, de baixa pressão, atraumática, com 
conector universal luer para o encaixe da seringa, 
de fácil adaptação, válvula de segurança em PVC 
atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras. 
Embalada individualmente, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

Solidor 5,00 2.250,00 

13 
300 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com 

Solidor 5,00 1.500,00 
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identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão. Balão piloto (cuff) 
transparente, de baixa pressão, atraumática, com 
conector universal luer para o encaixe da seringa, 
de fácil adaptação, válvula de segurança em PVC 
atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras. 
Embalada individualmente, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

14 
850 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,0 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão. Balão piloto (cuff) 
transparente, de baixa pressão, atraumática, com 
conector universal luer para o encaixe da seringa, 
de fácil adaptação, válvula de segurança em PVC 
atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras. 
Embalada individualmente, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

Solidor 5,10 4.335,00 

15 
1.450 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e 
radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão. Balão piloto (cuff) 
transparente, de baixa pressão, atraumática, com 
conector universal luer para o encaixe da seringa, 
de fácil adaptação, válvula de segurança em PVC 
atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras. 
Embalada individualmente, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

Solidor 5,10 7.395,00 

16 
1.350 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,0 COM 
BALÃO - estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, 
tubo com parede fina e delgada. Balão piloto (cuff) 
de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa, tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão, válvula de 
segurança em PVC atóxico, com conexão universal 
luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação. 
Embalada individualmente, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS.   

Solidor 5,20 7.020,00 

17 
1.000 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,5 COM 
BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone 
atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, 
tubo com parede fina e delgada. Balão piloto (cuff) 
de cor azul claro, transparente, com conector 
universal para o encaixe da seringa, tubo com 
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 
cm impressos em sua extensão, válvula de 

Solidor 5,20 5.200,00 
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segurança em PVC atóxico, com conexão universal 
luer em sua extremidade distal, de fácil adaptação. 
Embalada individualmente, com abertura asséptica. 
Com registro na ANVISA/MS. 

18 
270 
Und 

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 9,0, estéril, 
descartável, em PVC e silicone atóxico, com 
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com 
parede fina e delgada. Balão piloto (cuff) de cor 
azul claro, transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa, tubo com identificação 
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos 
em sua extensão, válvula de segurança em PVC 
atóxico, com conexão universal luer em sua 
extremidade distal, de fácil adaptação. Embalada 
individualmente, com abertura asséptica. Com 
registro na ANVISA/MS. 

Solidor 5,20 1.404,00 

Valor Total: R$ 371.104,00 (Trezentos e setenta e um mil cento e quatro reais) 
 
 PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP - CNPJ: 06.207.441/0001-45 

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

3 20 Und 

MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO 
MECÂNICA NÃO- INVASIVA, 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. 

Protec 91,55 1.831,00 

10 
100 
Und 

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. 

Protec 15,53 1.553,00 

Valor Total: R$ 3.384,00 (Três mil trezentos e oitenta e quatro reais) 
 
 P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI - CNPJ: 08.304.991/0001-08 

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

4 
200 
Und 

MÁSCARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO 
ADULTO, máscara siliconada, transparente, formato 
anatômico, ajuste no nariz, com válvula expiratória, 
extensão confeccionada em PVC flexível, 

Hudson 
RCI 

20,90 4.180,00 
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transparente, com no mínimo 2,10 m, com 
reservatório acoplado e dispositivo de fixação 
resistente. Tamanho Adulto.  Embalado 
individualmente. Com registro na ANVISA/MS. 

5 80 Und 

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. 

Hudson 
RCI 

20,90 1.672,00 

Valor Total: R$ 5.852,00 (Cinco mil oitocentos e cinqüenta e dois reais) 

Valor Total: R$ 380.340,00 (Trezentos e oitenta mil trezentos e quarenta reais) 

Goiânia, 02 de outubro de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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