Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - MAIO DE 2020
As descrições completas dos itens que compõem a Ata estão disponíveis no site da
Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br
www.cajati.sp.gov.br, link EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS
Extrato de Termo de Aditamento em virtude de alteração de preços do Termo de Ata de Registro
de Preços nº 093/2019-4 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 117/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de pneus, câmaras, válvulas, anéis de vedação e protetores
novos para manutenção dos veículos e máquinas pertencentes a frota oficial da Prefeitura
Municipal de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME,, tendo o seguinte lote aditado:
VALOR
LOTE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
MARCA
UNITÁRIO
Pneumático material banda de rodagem
borracha alta resistência, estrutura carcaça
construção radial sem câmara, novo, primeiro Farroad
22
Peça
R$ 552,00
uso e com certificação no INMETRO 225/75R16C FRD96
118/116R (indice de carga e velocidade) ou
superior
Assinatura: 04.05.2020.. Cajati, 04 de maio de 2020.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 032/2020-1– Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para fornecimento "in loco" de kits
de uniformes para os alunos das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Educação Infantil
e jaquetas para os profissionais
issionais do Magistério do Município de Cajati - SP, através de SRP
(Sistema de Registro de Preços)
Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços:TK2 INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

1
1

4000

2

Kit

Descrição do objeto
(resumida)
Kit de uniforme escolar contendo:
1 BERMUDA
MARCA:
1 AGASALHO COMPOSTO DE
JAQUETA E CALÇA
MARCA:

Unit

R$
14,22
R$
57,37

Valor
unitário
do kit

Valor Total

R$ 57,37

229.480,00

Assinatura: 04.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 018.. Cajati, 04 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 034/2020-1– Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para os
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de
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Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de P
Preços: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS
S.A:

ITEM

QTDE

ITINERÁRIO DO VALE TRANSPORTE

VALOR
UNITÁRIO

Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA (suburbano)
01
1
R$ 5,85
Vale
transporte
de
REGISTRO
x
SETE
BARRAS
(suburbano)
02
1
R$ 4,80
Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ
AÇÚ (suburbano)
03
1
R$ 5,65
Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)
04
1
R$ 8,40
Vale
transporte
de
REGISTRO
x
PARIQUERA
PARIQUERA-AÇÚ
AÇÚ
(suburbano)
05
1
R$ 5,70
Assinatura: 04.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03.. Cajati, 04 de Maio de 2020.
HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 034/2020-2– Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para os
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA:
LTDA

ITEM

QTDE

ITINERÁRIO DO VALE TRANSPORTE

VALOR
UNITÁRIO

Vale transporte de CAJATI x MANOEL GOMES
09
1
R$ 2,50
Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ
10
1
R$ 3,60
Vale
transporte
de
CAJATI
x
BARRO
BRANCO
11
1
R$ 4,65
Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA
12
1
R$ 2,50
Vale transporte de CAJATI x GUARAÚ
13
1
R$ 2,00
Vale
transporte
de
JACUPIRANGA
x
BRAÇO
FEIO
22
1
R$ 2,50
Assinatura: 04.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03.. Cajati, 04 de Maio de 2020.
HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 034/2020-3– Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para os
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora
ora do Termo de Registro de Preços: VIAÇÃO VITORIA REGIS LTDA EPP:
EPP

ITEM

QTDE

06
14
15
16
17

1
1
1
1
1

ITINERÁRIO DO VALE TRANSPORTE
Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA (suburbano)
Vale transporte de CAJATI x PARAFUSO
Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA
Vale transporte de CAJATI x VILA TATU
Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE
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VALOR
UNITÁRIO
R$ 4,40
R$ 4,70
R$ 4,64
R$ 3,85
R$ 4,70
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Vale transporte JACUPIRANGA x SERROTE (Bairro Jacupiranga)
20
1
R$ 7,35
Vale transporte REGISTRO x SERROTE
21
1
R$ 5,60
Assinatura: 04.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03.. Cajati, 04 de Maio de 2020.
HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 035/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos para uso do Departamento de Saúde do
município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
LTDA:
Lote

Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto

4

1

10000

Ampola

Furosemida 10 mg/ml intramuscular
intravenosa ampolas com 2 ml

25

1

300

Ampola

Etomidato 2 mg/ml com 10 ml

Unit
e

R$ 0,62
R$
17,00

Total
R$
6.200,00
R$
5.100,00

Assinatura: 07.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 07 de Maio de 2020. BRUNA
MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 035/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos para uso do Departamento de Saúde do
município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
LTDA:
Lote

Item

Qtd

Emb

5

1

8000

Cápsulas

Descrição do objeto (resumida)
Nitrofurantoína 100 mg

Unit
R$

0,30

Total
R$
2.400,00

Assinatura: 07.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 07 de Maio de 2020. BRUNA
MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 035/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicament
medicamentos
os para uso do Departamento de Saúde do
município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:
Lote

Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)

Unit

10

1

50000

Comprimidos

Acarbose 100 mg

R$

1,17

27

1

400000

Comprimidos

Gliclazida 60 mg partível e bioequivalente

R$

0,27

Total
R$
58.500,00
R$
108.000,00

Assinatura: 07.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 07 de Maio de 2020. BRUNA
MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 035/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos para uso do Departamento de Saúde do
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município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA:
Lote

Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)

11

1

5000

Comprimidos

Ácido ursodesoxicólico 150 mg

12

1

5000

Comprimidos

Ácido ursodesoxicólico 300 mg

Unit
R$
2,896
R$
5,725

Total
R$
14.480,00
R$
28.625,00

Assinatura: 07.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 07 de Maio de 2020. BRUNA
MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 035/2020-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos para uso do Departamento de Saúde do
município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
LTDA:
Lote

Item

Qtd

Emb

24

1

4000

Ampola

29

1

400000

Comprimidos

Descrição do objeto (resumida)
Bromoprida 5 mg/ml injetável com 2 ml
intravenosa e intramuscular
Ácido acetilsalícilico 100 mg

Unit
R$

1,12

R$
0,0319

Total
R$
4.480,00
R$
12.760,00

Assinatura: 07.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 07 de Maio de 2020. BRUNA
MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 035/2020-6 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos para uso do Departamento de Saúde do
município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LTDA:
Lote

Item

Qtd

Emb

26

1

10000

Comprimidos

Descrição do objeto (resumida)
Cloridrato de clonidina 0,150 mg

Unit
R$

0,39

Total
R$
3.900,00

Assinatura: 07.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 07 de Maio de 2020. BRUNA
MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Aditamento em virtude de alteração
ção de preços do Termo de Ata de Registro
de Preços nº 090/2019-4 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 117/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de ma
materiais
teriais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP, tendo o seguinte lote aditado:
VALOR UNIT.
Item
Und.
Descrição
MARCA
REAJUSTADO
EQUIPO MACRO GOTAS de gravidade c/
19
Unidade entrada de ar, câmara flexível, atóxica,
TKL
R$ 0,776
isenta
de
pvc,
filtro
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hidrófugo/bacteriológico,
c/
tampa
protetora, pinça rolete c/ corta
corta-fluxo e
descanso p/ o tubo flexível, atóxico, isento
de pvc c/ 1,40 m aproximadamente,
conector
onector luer macho c/ protetor, injetor
lateral em y c/ membrana auto cicatrizante,
esterilizado em óxido de etileno, embalagem
individual tipo blister c/ pgc reg ms e de
acordo c/ a nbr 14041. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Assinatura: 08.05.2020.. Cajati, 08 de maio de 2020.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 036/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de CBUQ - Concreto
Betuminoso Usinado, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de
sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LTDA:
Lote

1

Item

1

Qtd

1000

Emb

Descrição do objeto

Unit

Total

Saco

Asfalto CBUQ - Usinado Quente com
CAP30/45 com aditivo retardador de
cura para operações tapa buracos.
Comprovação de origem ou laudo do
aditivo. Projeto de massa asfáltica.
Embalagem com 25 kg

R$
19,99

R$
19.990,00

Assinatura: 11.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03.. Cajati, 11 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 037/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 043/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para atender aos
Servidores do Departamento de Saúde da Prefeitura do Município de Cajati, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS
SARS-CoV-2, por período de 12 (doze)
meses na modalidade de PREGÃO
PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: COMERCIAL DE EPI´S E
INSUMOS POMAR LTDA – EPP
EPP, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
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Proteção do crânio, pescoço, tronco,
membros superiores e membros
inferiores do usuário contra riscos de
origem química, tipo macacão de
segurança,
na
cor
branca,
confeccionado em não tecido de
prolipropileno (SMS), fechamento em
New Prot
1
1
2500
Unidade
29,60
zíper e velcro, elástico nos punhos,
Duster 60
tornozelo e capuz. Tamanhos
disponíveis do P ao EEG. O
equipamento
deverá
verá
possuir
Certificado de Aprovação válido
expedido
pelo
Ministério
da
Economia – Secretaria do Trabalho.
Proteção do tronco, tipo avental,
confeccionado em não tecido SMS
100% polipropileno com reforço,
possui reforço impermeável e
absorvente nas mangas, tórax,
abdome e membros inferiores, repele
líquidos e fluidos corpóreos e
extracorpóreos, máxima proteção
contra vírus, bactérias e qualquer
outro microrganismo, não libera
Noah
partículas,
condutores
de
Confecções
microrganismos,
mos,
não
tecido
R$
2
1
10000
Unidade
Avental
respirável, atóxico e hipoalergênico, 32,50
Manga TNT
alta
resistência,
conforto
e
descartável
maleabilidade;
dobra
asséptica,
acompanha toalha de não estéril,
dupla embalagem que garante a
esterilidade até o uso, esterilizado
por óxido de etileno. Gramatura
mínima de 50g/m², disponível nas
cores branco, azul ou verde. Medidas:
1.40m de largura total x 1.35m de
comprimento. Material hidrofóbico.
Uso único.
Assinatura: 14.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08.. Cajati, 14 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 037/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletr
Eletrônico
ônico nº 043/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para atender aos
Servidores do Departamento de Saúde da Prefeitura do Município de Cajati, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2, por período de 12 (doze)
meses na modalidade de PREGÃO
PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: CÂNDIDO &
GASPAROTTO COMÉRCIO DE EPI LTDA - EPP, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
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Proteção do crânio, tipo touca
sanfonada, confeccionado em tecido
não tecido (TNT) em formato de tiras,
3
1
10000 Unidade com
elástico
duplo,
atóxico, R$ 0,17 Descarpack
descartável, de uso único, na cor
branca. Gramatura mínima de
30g/m². Tamanho único.
Assinatura: 14.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08.. Cajati, 14 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 038/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Moda
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2020
/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para fornecimento “in loco” de gás
P-13 e P-45
45 para os diversos Departamentos do Município de Cajati/SP
Cajati/SP, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: R. A. DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EIRELI - ME, vencedora do
dos seguintes lotes:
LOTE

QTDE

UND.

1
2

01
01

Und
Und

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
R$ 75,90
R$ 347,00

VALOR
TOTAL
R$ 30.360,00
R$ 69.400,00

Carga de gás GLP P-13
Carga de gás GLP P-45
Cota de gás P-13 (carga com
3
01
Und
R$ 190,00
R$ 1.520,00
recepiente/botijão) completo
Assinatura: 18.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 01. Cajati, 18 de Maio de 2020. BRUNA
MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Aditamento em virtude de alteração
ção de preços do Termo de Ata de Registro
de Preços nº 100/2019-6 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 122/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de
Saúde do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA,, tendo o seguinte lote adita
aditado:
UNIT
LOTE
DESCRIÇÃO
UND
MARCA
REAJUSTADO
Cápsulas com
31 Amoxicilina 500mg
R$ 0,,189
Aurobindo
500mg
Assinatura: 18.05.2020.. Cajati, 18 de maio de 2020.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Aditamento em virtude de alteração
ção de preços do Termo de Ata de Registro
de Preços nº 100/2019-2 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 122/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de
Saúde do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo
os seguintes lotes aditados:
UNIT
UNIT.
LOTE
DESCRIÇÃO
UND
MARCA
REAJUSTADO
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25

Aminofilina 100mg

150

Fenitoína
intramuscular/intravenosa

50mg/ml*

245

Ondansetrona,cloridrato
Intramuscular/intravenosa

2mg/ml

282

Terbutalina
intravenoso/SUBCUTÂNEO

0,5mg/ml*

Assinatura: 18.05.2020.. Cajati, 18 de maio de
Municipal.

Comprimido
Solução
injetável–
Ampola com
5ml
Ampolas com
2ml
Solução
injetável
ampola 1 ml
2020.. LUCIVAL

R$ 0,0720

Hipolabor

R$ 2,56

Hipolabor

R$ 1,2968

Novafarma

R$ 1,9160

Hipolabor

JOSÉ CORDEIRO - Prefeito

Extrato de Cancelamento parcial da Ata de Registro de Preços nº 100/201
/2019-25– Contratante:
Prefeitura do Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 122/2019
1
(ata de
Registro de Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos para uso Departamento
Depar
de Saúde
do Município de Cajati - SP
SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por
meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo
de Registro de Preços: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC
MEDICAMENTOS
AMENTOS LTDA,
LTDA tendo o lote
216 da Ata cancelado conforme Parecer Jurídico conclusivo.
Cajati, 18 de maio de 2020.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 023/2020-1– Contratante: Prefeitura
do Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 004/202
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a a Contratação de empresa para serviços comuns, continuados de lavagem
nos veículos leves, pickups cabine simples ou dupla, vans e ambulâncias, patrimônios da
Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Pre
Preços: ADRIELLE MATTOS DOS SANTOS,
SANTOS conforme
Parecer Jurídico conclusivo.
Cajati, 20 de maio de 2020.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses
ses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: S. V. BRAGA
IMPORTADORA - ME, vencedora do
dos seguintes lotes:
Lote Item

1

1

Qtd

Emb

35.000

Und

Descrição do objeto (resumida)
Abaixador de língua (espátula de
MADEIRA), descartável, formato
convencional liso, superfície e bordas
perfeitamente acabadas, espessura e
largura uniforme em toda a sua
extensão, medindo aproximadamente
14 cm de comprimento; 1,4 cm de
largura; 0,5 mm de espessura;
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
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MARCA

R$
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Estilo
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10

1

1000

Rolo com
500 gramas

11

1

15000

Unidade

15

1

8000

Unidade

Algodão hidrófilo em camadas
(manta) contínuas em forma de rolo,
provido de papel apropriado em toda
sua extensão, o algodão deverá
apresentar: aspecto homogêneo e
impurezas, boa absorvência, inodoro,
R$
ausência de grumos ou quaisquer 10,9900
impurezas, cor branca, no mínimo
80% de brancura, peso
eso líquido 500
gramas, embalado em saco plástico
individual. Validade mínima de 2 anos
da data de entrega.
Algodão ortopédico 20 cm - Atadura
de algodão ortopédico, medindo 20
cm de largura x 1,00 m de
comprimento, confeccionada com
fibras de puro algodão transformada
em rolos de mantas uniformes, com
goma aplicada em uma das faces, cor
natural,
servindo-se
se
de
acolchoamento
nos
aparelhos
hos
ortopédicos, oferecendo conforto ao
R$
paciente durante o tratamento, 0,6500
utilizada como camada protetora das
partes traumatizadas e outros
inúmeros
usos
na
ortopedia.
Constando externamente os dados de
identificação, procedência, validade,
dimensões, marca comercial
omercial e
Registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Atadura gessada, confeccionada em
tecido tipo giro simples inglês ou gaze
comum: o gesso que entra na
formação da atadura deverá ser
tratado com componentes químicos
devidamente dosados para torná-lo
lo
efetivo
na
sua
utilização
e
uniformemente distribuído em sua
superfície, enrolado de forma
contínua sobre um dispositivo rígido
R$
abrangendo toda largura; tempo de 2,0500
secagem
5
a
6
minutos
aproximadamente, medindo 15 cm de
largura
x
3,00
metros
de
comprimento;
embalada
individualmente
em
invólucro
apropriado constando externamente
oss dados de identificação e
procedência. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
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20

1

2500

Unidade

21

1

1000

Unidade

22

1

1000

Unidade

199

1

96000

Unidade

Caixa
coletora
para
lixo
contaminado
de
material
perfurocortante com capacidade para
13 litros,, confeccionado em papelão
ondulado resistente a perfuração,
com saco plástico e revestimento
interno para descarte de objetos,
alças externas, tampa de segurança,
com sistema de abertura e
fechamento prático e segurança ao
manuseio, com instruções de uso e
montagem impressas externamente.
Fabricado de acordo com a norma IPT
NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500.
Embalagem em caixa de papelão com
10 unidades, constando externamente
os dados de identificação e
procedência, marca / fabricante.
Caixa
coletora
para
lixo
contaminado
de
material
perfurocortante com capacidade
para 20 litros,, confeccionado em
papelão ondulado resistente a
perfuração, com saco plástico e
revestimento interno para descarte
de objetos, alças externas, tampa de
segurança, com sistema de abertura e
fechamento prático e segurança ao
manuseio, com instruções de uso e
montagem impressas externamente.
Fabricado de acordo com a norma IPT
NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500.
Embalagem em caixa de papelão,
constando externamente os dados de
identificação e procedência, marca /
fabricante.
Campo operatório 40 x 45 cm (25
grs): 100% algodão, não estéril,
contendo 4 camadas com cadarço.
Atadura de crepe, medindo 10 cm
de largura x 1,80 metros de
comprimento cor natural, com 13
fios/cm2, constituído de fios de puro
algodão retorcidos proporcionando
elasticidade e resistência na medida
certa, embalada individualmente.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
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R$
2,9900

Descarbox

R$
4,3500

Descarbox

R$
0,9400

Clean

R$
0,3400
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Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

200

1

50000

Unidade

201

1

96000

Unidade

Atadura de crepe, medindo 6 cm de
largura x
1,80
metros
de
comprimento cor natural, com 13
fios/cm2, constituído de fios de puro
algodão retorcidos proporcionando
elasticidade e resistência na medida
certa, embalada individualmente.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Atadura de
crepe,
medindo
aproximadamente 15 cm de
largura x
1,80
metros
de
comprimento, constituído de 13
fios/cm2 de puro algodão, bordas
devidamente acabadas, elasticidade
adequada, uniformemente enroladas,
isenta
de
quaisquer
defeitos,
embalada individualmente. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.

R$
0,3200

Andreoni

R$
0,4800

Andreoni

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: SALVI, LOPES & CIA.
LTDA - ME, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

2

1

100

12

1

100

13

1

100

16

1

50

17

1

50

Emb

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
Absorvente
geriátrico
incontinência extra com 20
unidades: Absorvente para perdas
Pacote com urinárias moderadas a grave,
R$
20 unidades elimina o odor e abaixa o Ph da 10,1900
urina. Absorve 300 ml. Validade
mínima de 2 anos da data de
entrega.
Almotolia plástica branca, bico
reto, com tampa presa ao bico,
Und
R$ 5,9800
capacidade de 250 ml, graduada na
lateral, autoclavável.
Almotolia plástica branca, bico
reto, com tampa presa ao bico,
Und
R$ 7,1200
capacidade de 500 ml, graduada na
lateral, autoclavável.
Bacia redonda – bacia redonda em
aço inoxidável, dimensões: 41,8 x
R$
Peça
8,5 cm; capacidade de 6300 ml, 389,9900
material em aço inoxidável.
Bandeja retangular lisa, em aço
R$
Peça
inoxidável, dimensões: 30x20x4 cm,
98,0000
material em aço inoxidável

Página 11 de 75

MARCA

Dry

JProlab

JProlab
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27

1

360

Unidade

28

1

360

Unidade

29

1

360

Unidade

30

1

150

Unidades

Catgut Simples – 2.0 com agulha
3,0 produzido a partir de colágeno
bovino de primeira qualidade.
Apresenta absorção gradual e alta
resistência tênsil. O acabamento
através de polimento de precisão,
que confere ao fio aparência de
monofilamento,
proporcional
uniformidade
de
diâmetro,
superfície regular e lisa, além de
excelente
segurança
do
nó.
Embalados
separadamente.
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
Catgut Simples – 3.0 com agulha
3,0 produzido a partir de colágeno
bovino de primeira qualidade.
Apresenta absorção gradual e alta
resistência tênsil. O acabamento
através de polimento de precisão,
que confere ao fio aparência de
monofilamento,
proporcional
uniformidade
de
diâmetro,
superfície regular e lisa, além de
excelente
segurança
do
nó.
Embalados
separadamente.
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
Catgut Simples – 4.0 com agulha
3,0 produzido a partir de colágeno
bovino de primeira qualidade.
Apresenta absorção gradual e alta
resistência tênsil. O acabamento
através de polimento de precisão,
que confere ao fio aparência de
monofilamento,
proporciona
uniformidade
de
diâmetro,
superfície regular e lisa, além de
excelente
segurança
do
nó.
Embalados
separadamente.
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
Clamp para cordão umbilical.
Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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R$ 6,6900

Shalon

R$ 7,0067

Shalon

R$ 6,6400

Shalon

R$ 1,9500
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31

1

2000

Frasco com
100 ml

33

1

50

Unidade

34

1

50

Unidade

35

1

50

Unidade

36

1

50

Unidade

CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML – Indicada para a
degermação
nas
mãos
de
profissionais que trabalham em
áreas críticas. Na degermação do
campo operatório. Em banhos précirúrgicos de pacientes e recémR$ 4,6849
nascidos. Em pacientes sensíveis a
compostos iodados. Capacidade:
100 ml - Frasco almotolia
descartável
Com Registro no
Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Colar de Resgate Cervical G - Colar
de resgate em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,
velcro,
suporte
mentoniano,
R$
abertura frontal para análise do 28,9500
pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Diversas cores.
Colar de Resgate Cervical M Colar de resgate em polietileno de
alta densidade, revestido em EVA,
R$
velcro,
suporte
mentoniano,
17,8700
abertura frontal para análise do
pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Colar de Resgate Cervical P- Colar
de resgate em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,
R$
velcro,
suporte
mentoniano,
33,8500
abertura frontal para análise do
pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Colar de Resgate Cervical PP Colar de resgate em polietileno de
alta densidade, revestido em EVA,
velcro,
suporte
mentoniano,
R$
abertura frontal para análise do 16,8900
pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca.
Diversas cores.
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37

1

50

Unidade

38

1

30

Unidade

40

1

30

Peça

42

1

50

Peça

43

1

50

Peça

46

1

3000

Unidade

Colchão anti escara; em espuma
ondulada, de 1ª qualidade, tipo
caixa de ovo, acompanha capa
impermeável; com densidade 33,
sem defeitos, orifícios, que não
rasgue a pressão de contato;
medindo 1,85m x 0,90m x 0,07 m,
capa resistente, com zíper em uma
das
laterais,
com
respiro
antiferrugem;
uso
reutilizável;
embalado em material que garanta
a integridade do produto e com
Registro no Ministério Publico
Colchão
hospitalar
Confeccionado em espuma de
poliuretano, densidade 28, indicado
para pessoa de até 80kg, revestido
com capa em corvin impermeável
com respiros e zíper nas laterais,
que facilita a remoção e limpeza
com Dimensões: 088x188x10, na
cor azul, a apresentação do produto
devera obedecer a legislação atual
vigente.
Comadre tipo pá – em aço
inoxidável 1ª qualidade, utilizado
para coletar urina em pacientes do
sexo
masculino,
embalado
individualmente em saco plástico
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Cuba redonda – cuba redonda para
assepsia 10 cm, confeccionada em
aço inox de 1ª qualidade, embalado
individualmente em saco plástico
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Cuba rim – cuba rim de aço
inoxidável,
dimensões:
26x12,
capacidade 700 ml e material em
aço inoxidável.
Curativo Transparente - Curativo
de filme transparente estéril, do tipo
barreira, constituído por uma
película de poliuretano e adesivo
acrílico hipoalergênico. Poroso,
permitindo a respiração normal da
pele, e impermeável a líquidos e
bactérias. Indicado para cobrir e
proteger os pontos de inserções de
cateteres e feridas, para manter o
processo de cicatrização de feridas
em meio úmido, como um curativo
secundário. Tam 10X12cm em caixa.
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
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R$
107,3000

JB

R$
478,2800

RG

R$
188,9900

Fortinox

R$
30,1100

Fortinox

R$
49,9900

Fortinox

R$ 8,9900

Copertina
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47

1

200

Frasco

56

1

4800

Unidade

64

1

500

Frasco
almotolia
descartável

70

1

500

Unidades

Detergente enzimático 1000 ml,
indicado para auxílio de limpeza de
artigos
cirúrgicos
em
geral,
endoscópios
e
instrumentos
microtubulares. Suas 3 enzimas
(amilase,
lipase
e
protease)
garantem a remoção completa de
R$
impureza dos instrumentais, além
24,8500
de formulação ser adequada tanto
para uso manual quanto para uso
em
máquinas
automáticas.
Utilização de 5 ml do produto para
cada litro de água. Embalado em
frasco plástico. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Fio de sutura agulha traumática
(cortante) nylon 4.0 - Fio cirúrgico
sintético, nylon preto, inabsorvível
de
poliamida,
monofilamento,
diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8
R$
circular triangular cortante de 1,5 17,1567
cm, comprimento do fio 45 cm. e
registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
Gel,
incolor
e
inodoro,
especialmente
desenvolvido
e
fabricado com matérias primas
importadas, para uso como meio de
contato para transmissão ultrasônica, ecógrafos e dopplers, não
gorduroso, humectante e solúvel em
água o que favorece sua remoção
dos transdutores e da pele,
proporcionando, ainda, entre um e
outro uma película suave e
deslizante; pH neutro; facilmente
R$ 5,3900
absorvível por guardanapos de
papel, algodão ou qualquer outro
tecido, o que favorece sua remoção
após exame, envasado em frasco
almotolia descartável com no
mínimo 250gr e máximo de 300 gr,
constando os dados de identificação,
procedência, data de fabricação /
validade, nº do lote e registro no
Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Kit p/ inalação contendo 1 máscara
+ copo medidor – Infantil extensão
com conector verde 9/16" (18UNF). R$ 5,9900
Validade mínima de 2 anos da data
da entrega.
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Daru
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94

1

30

Peça

100

1

30

Unidade

101

1

30

Unidade

102

1

50

Peça

103

1

50

Peça

105

1

20

Peça

106

1

30

Unidade

Papagaio – papagaio em aço
inoxidável 1ª qualidade – utilizado
para coletar urina em paciente do
sexo
masculino,
embalado
individualmente em saco plástico
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Pinça Adson 12 cm com serrilha:
Produto confeccionado em aço
inoxidável; Tamanho 12 cm;
Embalagem plástica individual,
constando os dados de identificação
e procedência; Garantia de 1 ano
contra defeitos de fabricação;
Certificação: Fabricada de acordo
com os padrões Internacionais de
Qualidade, normas da ABNT, CE e
registrada no Ministério da Saúde.
Pinça Adson 1x2 dentes 12 cm:
utilizada em operações estéticas;
Produto confeccionado em aço
inoxidável; Embalagem plástica
individual, constando os dados de
identificação
e
procedência;
Tamanho: 12 cm; Fabricada de
acordo com os padrões de
qualidade, normas da ABNT, CE;
Produto registrado na ANVISA.
Pinça anatômica dente de rato –
14 cm, confeccionada em aço inox
de
1ª
qualidade,
embalada
individualmente em saco plástico
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Pinça anatômica dissecção – 14
cm, confeccionada em aço inox de
1ª
qualidade,
embalada
individualmente em saco plástico
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Pinça histológica – 14 cm,
confeccionada em aço inox de 1ª
qualidade, 14 cm, embalado
individualmente em saco plástico
constando os dados de identificação
e procedência.
Pinça Kelly curva: confeccionada
em aço inox de primeira qualidade;
Medindo 14 cm de comprimento;
Para
campo,
embalada
individualmente
em
plástico,
constando externamente os dados
de identificação e procedência;
Garantia de fábrica de 1 ano contra
defeitos de fabricação.
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R$
94,9900

Cassiflex

R$
19,2700
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107

1

50

Unidade

108

1

20

Peça

109

1

10

Peça

145

1

500

Unidade

173

1

1000

Unidade

178

1

300

Unidade

180

1

50

Peça

Pinça Kelly reta: confeccionada em
aço inox de primeira qualidade;
Medindo 14 cm de comprimento;
Para
campo,
embalada
R$
individualmente
em
plástico,
33,1900
constando externamente os dados
de identificação e procedência;
Garantia de fábrica de 1 ano contra
defeitos de fabricação.
Pinça magil – para uso em geral
20 cm – confeccionada em aço inox
de
1ª
qualidade,
embalada
R$
individualmente em saco plástico 74,9900
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Pinça porta agulha Crile Wood –
15 cm – confeccionada em aço inox
de
1ª
qualidade,
embalada
R$
individualmente em saco plástico 56,9900
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Sonda endotraqueal, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
transparente,
graduado,
linha R$ 6,9900
radiopaca continua, extremidade
retraída
atraumática,
orifício
Murphy, estéril, para intubação oral
e nasal. Diâmetro interno: 8,5 mm.
Registro no M.S. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Sonda uretral descartável 16 estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para
R$ 0,7900
não causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Tala em espuma aramada –
confeccionada em tela aramada,
maleável, coberta com espuma
R$
flexível de poliuretano 100% para 22,8700
maior conforto. Tamanho FP-3402M-63x9 cm
Tesoura cirúrgica curva 15 cm,
confeccionada em aço inox de 1ª
qualidade,
embalada
R$
individualmente em saco plástico 31,4900
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
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181

1

10

Peça

182

1

20

Unidade

183

1

50

Peça

184

1

10000

Unidades

190

1

30

Unidade

191

1

30

Unidade

Tesoura de lister 19 cm,
confeccionada em aço inox de 1ª
qualidade,
embalada
R$
individualmente em saco plástico, 68,0000
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Tesoura Mayo Romba reta 15 cm
serve para uso cirúrgico em geral
(corta
tecido
e
bandagens)
confeccionado em aço inox de 1ª
R$
qualidade,
embalado 58,0000
individualmente em saco plástico
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Tesoura Spencer – para retirada de
ponto; 12 cm; confeccionada em aço
inox de 1ª qualidade, embalada
R$
individualmente em saco plástico 40,95000
constando externamente os dados
de identificação e procedência.
Teste de Gravidez Ultra Sensível
com Grau Superior a 99% de
Segurança - Resultado em 01
minuto. O Teste de Gravidez,
apresenta uma alta sensibilidade, R$ 1,2500
sendo 2 vezes mais sensível
(10mUI/mL) em relação aos testes
convencionais. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
PINÇA DE ALLIS 25 CM confeccionado em aço inox de 1º
qualidade,
embalado
R$
individualmente em saco plástico 125,0100
constando extremamente os dados
de identificação e procedencia
PINÇA POZZI 24 CM – SERVE PARA
CURATIVO DO COLO DO UTERINO
confeccionado em aço inox de 1º
R$
qualidade,
embalado
76,3500
individualmente em saco plástico
constando extremamente os dados
de identificação e procedencia

Página 18 de 75

ABC

ABC

ABC

Pragnancy

ABC

ABC

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

197

1

1000

peça

211

1

10

Galão de 5
litros

217

1

5

Unidade

218

1

300

Unidade

Seringa descartável 60 ml Seringa descartável, confeccionada
em plástico apropriado, uso único,
composta de 3 partes, com borracha
no
embodo
para
proteção,
capacidade 60 ml, bico slip, sem
agulha, esterilizada à gás de óxido
de etileno ou raio Gamma,
embaladas individualmente em
R$ 3,3100
invólucro apropriado, capaz de
manter a sua integridade, contendo
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, marca,
tipo de esterilização, data de
validade, nº do lote, responsável
técnico e registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos
da data da entrega.
ÁGUA DEIONIZADA - Quimicamente
puras, livres de íons, metais pesados
etc. Apenas os métodos de obtenção
que são diferentes. Seu uso é
recomendado em autoclaves o que
evita manchar os instrumentais
cirúrgicos, e não causa depósitos R$ 9,8500
nas paredes do equipamento.
Características
do
produto.
Cristalina, insípida, inodora, de pH
7,0. Galões contendo de 5L. Validade
mínima de 2 anos da data de
entrega.
Pinça Hartmann com serrilha Stark - 14 cm: especialidade para
corpo estranho; medida 14 cm;
produto confeccionado em aço
R$
inoxidável AISI-420. Embalagem 159,9900
plástica individual, constando os
dados de identificação, procedência
e rastreabilidade.
CURATIVO DE HIDROGEL: curativo
à base de gel transparente, amorfo,
de consistência coesa, composto de
carboximetilcelulose
sódica
e
R$
alginato de cálcio 10% e água
20,4300
purificada 90%. Sem aditivos,
acondicionado
em
embalagem
estéril, tubo com aplicador bico
longo contendo 15 gramas.
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222

1

5

Unidade

223

1

5

unidade

Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 10 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 12 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
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1

5
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1

5
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Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 14 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 16 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
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1

5
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1

5
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Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 18 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 20 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
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Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 22 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 24 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
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Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 26 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 28 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.

Página 24 de 75

R$
34,9700

Medhsharp

R$
36,7800

Medhsharp

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

232

1

5

unidade

233

1

5

unidade

Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 30 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 32 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
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Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 34 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 36 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.
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1

5
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Kit para drenagem de tórax.
Especificação técnica: Kit para
drenagem de tórax; composto de
frasco, dreno, extensão e conector;
frasco confeccionado em plástico
rígido, cristalino, 1000 ml, graduado
entre 10 e 50 ml; Tampa com
vedação perfeita e 3 saídas, selo
d´água com tubo de PVC rígido e
reto; extensão em material plástico
de 1,20 m aproximadamente e
conector compatível e solto do
dreno; Dreno 38 f x 43cm
aproximadamente,
em
PVC
transparente,
flexibilidade
adequada,
multiperfurada,
radiopaca; Estéril; Embalado em
embalagem que promova barreira
bacteriana e permita abertura
asséptica; a apresentação do
produto
deverá
obedecer
a
legislação vigente.

R$
34,9100

Medhsarp

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: CLASSMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, vencedora do
dos seguintes lotes:
Lote Item

3

1

Qtd

Emb

1000

Frasco
almotolia
com 100 ml

Descrição do objeto (resumida)
Água oxigenada 10 volumes,,
embalada em almotolia descartável,
contendo 100 ml, constando os dados
de identificação, procedência, nº do
lote, data de fabricação, validade e
registro no Ministério da Saúde.
Quantidade: 100 ml - Aplicabilidade:
anti-séptico
séptico local. Validade mínima de
2 anos da data de entrega.
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4

1

20000

Unidade

5

1

30000

Unidade

6

1

100000

Unidade

10000

Frascos
Almotolia
descartável
de 100 ml

8

1

Agulha descartável 13 x 04,5 Agulha hipodérmica descartável,
corpo de aço inoxidável biselado,
canhão em plástico, provida de
protetor, calibre 13 x 04,5,
esterilizada à óxido de etileno,
embalada individualmente, constando
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
resistentes
aos
processos
de
manuseio, fechada adequadamente,
capaz de manter sua integridade.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Agulha descartável 25 x 08 - Agulha
hipodérmica descartável, corpo de
aço inoxidável biselado, canhão em
plástico, provida de protetor, calibre
25 x 08, esterilizada à óxido de
etileno, embalada individualmente,
constando externamente os dados de
identificação
e
procedência,
reresistentes
ao
processo
de
manuseio, fechada adequadamente e
capaz de manter a sua integridade.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Agulha descartável 30 x 08 - Agulha
hipodérmica descartável, corpo de
aço inoxidável biselado, canhão em
plástico, provida de protetor, calibre
30 x 08, esterilizada à óxido de
etileno, embalada individualmente,
constando externamente os dados de
identificação
e
procedência,
resistentes
aos
processos
de
manuseio, fechado adequadamente,
capaz de manter sua integridade.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Álcool etílico 70% 100 ml Desinfetante a base de álcool etílico a
70% P / V, indicado para superfícies
fixas, anti-sepsia
sepsia da pele em
procedimentos de médio e baixo
risco. Capacidade: 100 ml em
almotolia descartável. Aplicabilidade:
Desinfetante de superfícies fixas a
base de álcool
ool 70%. Com registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.

Página 28 de 75

R$
0,0677
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R$
0,0677
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R$
0,0677

SR

R$
1,5549

Farmax
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32

1

2000

51

1

8000

60

1

5000

63

1

10000

CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% 100 ML – Em pacientes sensíveis a
compostos iodados. Capacidade: 100
Frasco com
ml - Frasco almotolia descartável
100 ml
Com Registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Especulo vaginal descartável grau
cirúrgico tamanho Médio para
execução de exame ginecológico.
Unidade
Embalado em papel grau cirúrgico e
filme poliéster / polietileno. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Fita crepe hospitalar branca - Fita
adesiva, em papel crepado, medindo
19 mm de largura x 50 metros de
comprimento, devendo a superfície
ser impregnada de substância adesiva
uniformemente enrolada em dorso de
papelão, apropriada
para
uso
hospitalar,
indicada
para
o
Rolo com 50 fechamento de pacotes,
tes, vedação de
metros
portas, janelas e frascos, além de
aplicações em geral em superfícies
lisas de papel, borracha, vidro, metal,
tecidos, paredes, etc., aceita escrita a
tinta ou à lápis, de fácil remoção,
embaladas individualmente em saco
plástico contendo oss dados de
identificação. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
Frasco para nutrição enteral.
Frasco para acondicionamento de
administração de fórmulas líquidas
(dietas
líquidas
po
sonda).
Características adicionais: Frasco
descartável
em
polietileno,
transparente, atóxico, inodoro, semirígido. Graduação em relevo na
mesma face com escala volumétrica
ica
Unidade
de 100 ml. Tampa de rosca que
proporcione total efeito e encaixe
vedação, acompanha etiqueta adesiva
para
especificação
da
dieta.
Conformidade: produto autorizado
pelo Ministério da Saúde e selo de
qualidade do INMETRO. Capacidade:
300 ml. Validade mínima
ima de 2 anos da
data da entrega.

R$
1,7000

Farmax

R$
0,8500

Adlin

R$
2,8000

Eurocell

R$
0,8600

Biobase

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
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(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro d
dee Preços: BRASIL DEVICES
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

14

1

20

unidade

41

1

150

Unidade

62

1

50

Unidade

72

1

4

Unidade

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
Aparelho de esfignomanômetro
infantil completo, composto de
manômetro mecânico tipo relógio,
com mostrador graduado em
mmHg, braçadeira com fecho de
velcro, confeccionada em lona de
algodão, resistente, flexível e se
molda
facilmente
ao
braço,
R$
manguito e pêra fabricados sem
58,7800
emendas de subpeças, com borracha
especial, que recebe tratamento
térmico, recozimento e polimento,
apresentam alta resistência a queda
e a choque perfeita vedação,
acondicionada em bolsa apropriada,
embalagem individual, e Registro
MS.
Conjunto de nebulização MACRONEBULIZADOR: Composto
de nebulizador de 500ml, traquéia
R$
de PVC com 1,2 m e máscara facial,
89,8400
conj de nebulização com frasco
policarbonato. Validade mínima de
2 anos da data de entrega.
Fluxômetro com regulador de
pressão de oxigênio (cor verde).
Corpo de metal cromado, bilha
externa e interna em policarbonato,
escala de 0 a 15 litros por minuto,
esfera inóx, botão de controle de
R$
fluxo fixado com parafuso halen 47,4000
permitindo
fácil
manutenção,
sistema de vedação tipo agulha
evitando vazamentos e rosca de
saída conforme padrão ABNT.
Tamanho 13 x 7 cm.
Lâmina reta para laringoscopia
infantil nº 1, compatível com os
cabos de fibra óptica: - fabricada em
aço inoxidável, austeníticas a prova
de refugem; - acabamento antireflexo – acabamento acetinado
para redução de brilho; - suporte de
R$
fibra óptica removível; - tubo 194,0000
transmissão de luz removível
facilita a limpeza e manutenção; fibras de alta qualidade, garantem
excelente transmissão de luz; esterilizável em óxido de etileno ou
autoclave à vapor.
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Premium
BR-20D
Infantil

JG Moriya
600.025P

JG Moriya
200.413

Mikatos
Fibra Óptica
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73

1

4

Unidade

93

1

15

Unidade

187

1

100

Unidade

Lâmina reta para laringoscopia
infantil nº 2, compatível com os
cabos de fibra óptica: - fabricada em
aço inoxidável, austeníticas a prova
de refugem; - acabamento antireflexo – acabamento acetinado
para redução de brilho; - suporte de
R$
fibra óptica removível; - tubo 194,0000
transmissão de luz removível
facilita a limpeza e manutenção; fibras de alta qualidade, garantem
excelente transmissão de luz; esterilizável em óxido de etileno ou
autoclave à vapor.
Oxímetro de pulso de dedo
portátil. Características tècnicas:
Tamanho reduzido com display
(LED) de fácil leitura; Auto
desligamento em caso de não
utilização; Display: LED; SPO2 Intervalo de medição 70-99%;
Precisão +-2% entre 80%-99% +2% entre 70%-80%; Frequência de
Pulso (FP) Intervalo de medição 30235 BPM; Precisão +-2 BPM ou +2%; Intensidade de pulso indicação em gráfico de barras;
R$
Requisitos de energia - 2 pilhas 119,0000
alcalinas tipo AAA; Consumo de
energia 2 pilhas alcalinas AAA 1.5V,
podem suportar mais de 30 horas
de
monitorização
contínua;
Dimensões: Comprimento 58 mm x
Largura 32 mm x Altura 34 mm;
Peso 50 g (incluindo 2 pilhas tipo
AAA); Temperatura de operação 540ºC; Acessórios: 2 pilhas AAA
(inclusas); 1 colar de transporte; 1
capa de proteção emborrachada; 1
manual em Português.
Umidificador para oxigênio –
tampa em nylon injetada frasco de
250 ml a 500 ml com nível máximo
R$
e mínimo, porca adaptável ao 11,8800
fluxômetro. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
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192

1

20

Unidade

196

1

200

Unidades

Régua Inalatória para rede de
oxigênio Medicinal. Especificações:
Identificação na cor verde para rede
de
oxigênio.
Características:
Confeccionada
em
perfil
de
duralumínio de 3”x1”, pontos de
R$
consumo com identificação do gás, 289,9900
niples com pino de impacto e
conexão para alimentação do gás.
Conexões padrão ABNT NBR 11906.
Medidas: 45 cm com 3 pontos de
consumo
Máscara de oxigênio de alta
concentração com reservatório Adulto - Máscara de não reinalação
com reservatório, acompanhada de
extensão de 2,10 metros para
suprimento de oxigênio, presilha
ajustável para maior conforto e
R$
fixação, válvula de segurança de
25,9000
baixa resistência que previne a
reinalação
do
ar
expirado,
permitindo o escape do gás exalado.
Utilizada em procedimentos de
ventilação espontânea, unidades de
terapia
intensiva,
leitos
e
ambulatórios.

Unitec 112A

Compower
CP332001

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: MEGA CARE COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP, vencedora doss seguintes lotes:
Lote Item

18

1

Qtd

Emb

5000

Unidade

Descrição do objeto (resumida)
Bisturi descartável nº 22,, composto
por um cabo plástico resistente, com
ranhuras horizontais e canaletas
verticais, lâmina de aço de superior
qualidade, isenta de manchas,
rebarbas ou sinais de oxidação, afiada
e com protetor plástico para a lâmina,
embalado individualmente em blister
ister
plástico, garantindo a integridade e
esterilidade do produto até o
momento do uso. Validade mínima de
2 anos da data de entrega.
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R$
1,2500

Sterilance
07-0222
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19

1

10000

Unidade

23

1

1000

Unidade

149

1

2500

Unidade

Bisturi descartável nº 23,, composto
por
um
cabo
resistente,
confeccionado em poliestireno de alto
R$
impacto, uma capa de proteção total e
1,3500
uma lâmina de aço inoxidável.
Embalado individualmente. Validade
mínima de 2 anos da data de entrega.
Catéter nasal tipo óculos adulto::
Cateter para oxigênio confeccionado
em P.V.C. atóxico e flexível. Permite
aplicações de oxigênio com excelentes
níveis de aproveitamento, graças a
perfeita adaptação do conector a
cavidade nasal do paciente. Devido ao
ajuste preciso que o tensionador
R$
proporciona, associado a flexibilidade 1,7800
do tubo, pede-se
se usar este cateter por
vários dias sem provocar desconforto
no paciente. Embalado em papel grau
cirúrgico/filme
de
poliéster.
Esterilização: gás óxido de etileno.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Sonda foley 100% silicone, 2 vias,
16 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
R$
dispositivo de drenagem, balão
17,7000
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.

Sterilance
07-0223

Foyomed
LB141324

Well Lead
123.11.611

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-6 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Regist
Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: MEGA CARE COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP, vencedora doss seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)
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24

1

500

Unidades

57

1

2400

Unidade

58

1

2400

Unidade

165

1

1500

Unidade

Catéter nasal tipo óculos infantil::
Cateter para oxigênio confeccionado
em P.V.C. atóxico e flexível. Permite
aplicações de oxigênio com excelentes
níveis de aproveitamento, graças a
perfeita adaptação do conector a
cavidade nasal do paciente. Devido ao
ajuste preciso que o tensionador
proporciona, associado a flexibilidade
do tubo, pede-se
se usar este cateter por
vários dias sem provocar desconforto
no paciente. Embalado em papel grau
cirúrgico/filme
de
poliéster.
Esterilização: gás óxido de etileno.
leno.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Fio de sutura agulha traumática
(cortante) nylon 5.0 - Fio cirúrgico
sintético, nylon preto, inabsorvível de
poliamida, monofilamento, diâmetro
5-0
0 cm, com agulha 1/2 circular
triangular cortante de 1,5 cm,
comprimento do fio 45 cm. e registro
no Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Fio de sutura agulha traumática
(cortante) nylon 6-0 - Fio cirúrgico
sintético, nylon preto, inabsorvível de
poliamida, monofilamento, diâmetro
6-0
0 cm, com agulha 1/2 circular
triangular cortante de 1,5 cm,
comprimento do fio 45 cm. e registro
no Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Sonda nasogástrica longa nº 18,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.

R$
2,5000

Mark Med
Óculos

R$
8,5000

Shalon
nylon

R$
9,0000

Shalon
nylon

R$
8,9000

Mark Med
longa

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-7 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curat
curativos
ivos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Reg
Registro de Preços: LUMAR COMÉRCIO DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, vencedora dos seguintes lotes:
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Lote Item

Qtd

39

1

10000

68

1

50

71

1

3000

85

1

200

86

1

200

87

1

30

Emb

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
Coletor de urina adulto descartável
com cordão, capacidade mínima
Unidade
R$ 0,3600
2.000 ml. Validade mínima de 2 anos
da data da entrega.
Kit de Cânula de Guedel nº (0 a 5)
cânulas orafaringe em PVC flexível,
R$
Kit
prolipropileno. Validade mínima de 2 17,0000
anos da data de entrega.
Lâmina para microscopia fosca,,
lapidada, medindo 26 x 76, espessura
Unidade
1,1 a 1,3 mm, constando os dados de R$ 5,3000
identificação e procedência. Validade
mínima de 2 anos da data de entrega.
Malha tubular 10 cm - Malha tubular
com aproximadamente 10 cm de
largura, constituído de fios de
algodão, tipo punho simples. A malha
deverá
apresentar
elasticidade
adequada, isenta de quaisquer
Rolo com 25
R$
defeitos, em rolo com 25 metros de
metros
18,0000
comprimento, embalados de acordo
com a praxe do fabricante, trazendo
externamente
os
dados
de
identificação e procedência nacional.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Malha tubular 15 cm - Malha tubular
com aproximadamente 15 cm de
largura, constituído de fios de
algodão, tipo punho simples. A malha
deverá
apresentar
elasticidade
adequada, isenta de quaisquer
Rolo com 25
R$
defeitos, em rolo com 25 metros de
metros
24,0000
comprimento, embalados de acordo
com a praxe do fabricante, trazendo
externamente
os
dados
de
identificação e procedência nacional.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Manta
cobertor
térmica
aluminizada; - Confeccionada em
poliéster metalizada de 23 microns; Indicada para o resgate de pacientes,
quando for necessário manter o calor
Unidades
R$ 5,1300
do corpo, evitando o “choque
térmico”; - Malha tubular com
aproximadamente 20 cm de largura; Produto inflamável (manter longe do
fogo); Tamanho 2,10X1,40 - Adulto
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111

1

1000

Unidade

112

1

1000

Unidade

114

1

20

Unidade

116

1

15000

Unidade

PVPI degermante 100 ml indicado
para anti-sepsia
sepsia das mãos e
antebraços, demarcação do campo
cirúrgico e anti-sepsia
sepsia da pele e
mucosas respectivamente. Registro
no Ministério da Saúde. Capacidade:
100 ml - Frasco Plástico. Validade
mínima de 2 anos da data de entrega.
PVPI tópico - 100 ml, anti-septico
septico de
eleição para tratamento de feridas
cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia
sepsia
de mucosa vaginal, uretral e ocular,
composição
PVPI
a
10%.
Aplicabilidade: Degermação do campo
cirúrgico e das mãos no préoperatório. Registro no Ministério da
Saúde. Capacidade: 100 ml - Frasco
Plástico. Validade mínima de 2 anos
da data de entrega.
Reanimador pulmonar manual
timpo Ambú infantil, com balão
auto-inflável
inflável em silicone, válvula de
admissão de ar com conexão para
entrada de oxigênio. Acompanha: -- 1
mascara com bojo transparente e
coxim em silicone tamanho infantil; Válvula
unidirecional
com
acoplamento externo para a mascara;
- Válvula de escape (pop-off); Válvula de controle com bolsa
reservatório de oxigênio e extensão
com conector, acondicionado em
bolsa para transporte.
Scalp nº 23 - Cateter para infusão
venosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves e flexíveis
dotadas de um exclusivo dispositivo
de
encaixe,
garantindo
firme
empunhadura, perfeita conexão das
partes, tubo de vinil leve, flexível e
transparente,
conector
luer-lock
lock
cônico e rígido, assegurando perfeita
conexão com seringas ou equipos de
bico macho e seringas ou dispositivos
luer-lock,
lock, esterilizado à óxido de
etileno, embalado individualmente
em papel grau cirúrgico, constando
externamente
os
dados
de
identificação
ção
e
procedência,
fabricação, lote e esterilização e
registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
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117

1

15000

Unidade

118

1

180000

Peça

119

1

60000

Peça

Scalp nº 25 - Cateter para infusão
venosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves e flexíveis
dotadas de um exclusivo dispositivo
de
encaixe,
garantindo
firme
empunhadura, perfeita conexão das
partes, tubo de vinil leve, flexível e
transparente,
conector
luer-lock
lock
cônico e rígido, assegurando perfeita
conexão com seringas ou equipos de
R$ 0,2300
bico macho e seringas ou dispositivos
luer-lock,
lock, esterilizado à óxido de
etileno, embalado individualmente
em papel grau cirúrgico, constando
externamente
os
dados
de
identificação
ção
e
procedência,
fabricação, lote e esterilização e
registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Seringa descartável 01 ml - Seringa
descartável,
confeccionada
em
plástico apropriado, uso único,
composta de 3 partes, com borracha
no embodo para proteção, capacidade
1 ml, bico slip, com agulha,
esterilizada à gás de óxido de etileno
ou
raios
Gamma,
embaladas
individualmente
em
invólucro R$ 0,1600
apropriado, capaz de manter a sua
integridade, contendo externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
marca,
tipo
de
esterilização, data de validade, nº do
lote, responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Seringa descartável 03 ml - Seringa
descartável,
confeccionada
em
plástico apropriado, uso único,
composta de 3 partes, com borracha
no embodo para proteção, capacidade
3 ml, bico slip, sem agulha,
esterilizada à gás de óxido de etileno
ou
raio
Gamma,
embaladas
individualmente
em
invólucro R$ 0,1100
apropriado, capaz de manter a sua
integridade, contendo externamente
os
dadoss
de
identificação,
procedência,
marca,
tipo
de
esterilização, data de validade, nº do
lote, responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
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121

1

150000

Peça

122

1

60000

Peça

123

1

1000

Unidade

124

1

5000

Unidade

Seringa descartável 10 ml - Seringa
descartável,
confeccionada
em
plástico apropriado, uso único,
composta de 3 partes, com borracha
no embodo para proteção, capacidade
10 ml, bico slip, sem agulha,
esterilizada à gás óxido de etileno ou
raio
Gamma,
embaladas
individualmente
em
invólucro
nvólucro
apropriado, capaz de manter a sua
integridade, contendo externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
marca,
tipo
de
esterilização, data de validade, nº do
lote, responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Seringa descartável 20 ml - Seringa
descartável,
confeccionada
em
plástico apropriado, uso único,
composta de 3 partes, com borracha
no embodo para proteção, capacidade
20 ml, bico luer-lock,
lock, sem agulha,
esterilizada à gás de óxido de etileno
ou
raio
Gamma,
embaladas
individualmente
em
invólucro
apropriado, capaz de manter a sua
integridade, contendo externamente
oss dados de identificação e
procedência,
marca,
tipo
de
esterilização, data de validade, nº do
lote, responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Sonda aspiração traqueal com
válvula 06,, toda confeccionada em
PVC atóxico e flexível, dispõem de
orifícios cuidadosamente elaborados
para
não
ferir
o
paciente.
Comprimento de 40 cm. Embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e esterilizada a óxido de
etileno. Validade
ade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda aspiração traqueal com
válvula 08 toda confeccionada em
PVC atóxico e flexível, dispõem de
orifícios cuidadosamente elaborados
para
não
ferir
o
paciente.
Comprimento de 40 cm. Embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e esterilizada a óxido de
etileno. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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125

1

5000

Unidade

126

1

5000

Unidade

127

1

5000

Unidade

128

1

5000

Unidade

129

1

5000

Unidade

Sonda aspiração traqueal com
válvula 10 toda confeccionada em
PVC atóxico e flexível, dispõem de
orifícios cuidadosamente elaborados
para
não
ferir
o
paciente.
Comprimento de 40 cm. Embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e esterilizada a óxido de
etileno. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda aspiração traqueal com
válvula 12 toda confeccionada em
PVC atóxico e flexível, dispõem de
orifícios cuidadosamente elaborados
para
não
ferir
o
paciente.
Comprimento de 40 cm. Embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e esterilizada a óxido de
etileno. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda aspiração traqueal com
válvula 14 toda confeccionada em
PVC atóxico e flexível, dispõem de
orifícios cuidadosamente elaborados
para
não
ferir
o
paciente.
Comprimento de 40 cm. Embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e esterilizada a óxido de
etileno. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda aspiração traqueal com
válvula 16 toda confeccionada em
PVC atóxico e flexível, dispõem de
orifícios cuidadosamente elaborados
para
não
ferir
o
paciente.
Comprimento de 40 cm. Embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e esterilizada a óxido de
etileno. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda aspiração traqueal com
válvula 18 toda confeccionada em
PVC atóxico e flexível, dispõem de
orifícios cuidadosamente elaborados
para
não
ferir
o
paciente.
Comprimento de 40 cm. Embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e esterilizada a óxido de
etileno. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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130

1

150

Unidade

131

1

150

Unidade

132

1

100

Unidade

Sonda de nutrição nasoenteral nº
10 – tubo fabricado em poliuretano
flexível leitoso com marcações de
posicionamento e com cilindro de
tungstênio na ponta, do mesmo
tamanho do tubo não ferindo o
paciente (atraumática). Arame guia,
fio de aço inoxidável usado para
R$ 9,0000
facilitar a introdução do tubo
bo nos
pacientes. Conector em Y, dupla via
com tampa de PVC atóxico.
Esterilização à óxido de etileno.
Calibre 10 mm e 109 cm de
comprimento. Embalagem individual
em papel grau cirúrgico. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Sonda de nutrição nasoenteral nº
12 – tubo fabricado em poliuretano
flexível leitoso com marcações de
posicionamento e com cilindro de
tungstênio na ponta, do mesmo
tamanho do tubo não ferindo o
paciente (atraumática). Arame guia,
fio de aço inoxidável usado para
R$ 8,9600
facilitar a introdução do tubo
bo nos
pacientes. Conector em Y, dupla via
com tampa de PVC atóxico.
Esterilização à óxido de etileno.
Calibre 12 mm e 109 cm de
comprimento. Embalagem individual
em papel grau cirúrgico. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Sonda de nutrição nasoenteral nº 8
– tubo fabricado em poliuretano
flexível leitoso com marcações de
posicionamento e com cilindro de
tungstênio na ponta, do mesmo
tamanho do tubo não ferindo o
paciente (atraumática). Arame guia,
fio de aço inoxidável usado para
R$ 9,0000
facilitar a introdução do tubo nos
pacientes. Conector em Y, dupla via
com tampa de PVC atóxico.
Esterilização à óxido de etileno.
Calibre 8 mm e 109 cm de
comprimento. Embalagem individual
em papel grau cirúrgico. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
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134

1

500

Unidade

135

1

500

Unidade

136

1

500

Unidade

137

1

500

Unidade

Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 3,0 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 3,5 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 4,0 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 4,5 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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138

1

500

Unidade

139

1

500

Unidade

140

1

500

Unidade

141

1

500

Unidade

Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 5,0 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 5,5 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 6,0 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 6,5 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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142

1

500

Unidade

143

1

500

Unidade

144

1

500

Unidade

207

1

500

Unidade

Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha R$ 7,0000
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 7,0 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha R$ 5,0000
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 7,5 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda endotraqueal,, Pediátrica de
PVC com silicone (termosensível)
látex free, com balão de baixa
pressão e alto volume, balão azul de
controle com encaixe para seringas
luer-lock, conector semi-montado,
montado,
transparente,
graduado,
linha R$ 5,0000
radiopaca continua, extremidade
retraída atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e nasal.
Diâmetro interno: 8,0 mm.. Registro
no M.S. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
CURATIVO HIDROCOLÓIDE:: Com
espuma de poliuretano, estéril, com
bordas biseladas composto por
gelatina,
pectina
e
carboximetilcelulose sódica e e
R$
alginato de cálcio, Com uma camada 14,6300
externa de poliuretano que oferece
barreira bacteriana/ viral. Tam 15X
15Ccm Validade mínima de 1 anos da
data de entrega.
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219

1

300

Unidade

Tubo endotraquel sem manguito
com diâmetro interno de 2,00 mm,
marcadores de graduação em
centímetros. Embalagem individual
tipo blister, de fácil abertura em papel R$ 5,0000
grau cirúrgico.. Fabricado com
material atóxico, translúcido e
radiopaco. Registro no MS. Validade
mínima de 2 anos da data de entrega.

Lamedid

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-8 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: HOSPEC HOSPITALAR
LTDA - ME, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

44

1

500

Unidade

45

1

500

Unidade

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
Curativo de Carvão Ativado de
Prata (sache) - Curativo não adesivo;
composta
de
carvão
ativado
impregnado com 25 μg/cm2 de prata
envolto por uma camada de não
tecido,base
base
de
nylon;
10
x
20cm,selado em toda extensão,baixa
R$
aderência
estéril,embalagem
31,9900
individual; embalado em material que
garanta a integridade do produto;
caixa contendo 10 unidades a
apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente.
Validade
ade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Curativo de Carvão Ativado de
Prata (sache) - Curativo não adesivo;
composta
de
carvão
ativado
impregnado com 25 μg/cm2 de prata
envolto por uma camada de não
tecido,base de nylon; 10,5 x
10,5cm,selado
em
toda
R$
extensão,baixa
aderência
15,9900
estéril,embalagem
individual;
embalado em material que garanta a
integridade do produto; caixa
contendo 10 unidades a apresentação
do produto devera obecer a legislação
atual vigente. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
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204

1

1000

Unidade

205

1

1000

Unidade

206

1

500

Unidade

212

1

1000

Unidades

Curativo Biatain Alginato AG Cobertura com alta capacidade de
absorção, estéril de hidrofibra de
carboximetilcelulose (CMC) sódica,
com prata iônica e alginato de cálcio,
liberação sustentada de prata, rico em
ácido gulurônico, dispostas em tiras
R$
entrelaçadas
açadas
que
proporcionam
45,2000
absorção local e vertical, forma gel e
mantém a umidade ideal no leito da
ferida, remoção em peça única sem
deixar resíduos e sem causar trauma.
Derivado de algas marinhas, com
apresentação em lâmina, atóxica,
hipoalergênica. Tamanhos: 10x10cm
Curativo Biatain Alginato AG Cobertura com alta capacidade de
absorção, estéril de hidrofibra de
carboximetilcelulose (CMC) sódica,
com prata iônica e alginato de cálcio,
liberação sustentada de prata, rico em
ácido gulurônico, dispostas em tiras
R$
entrelaçadas
que
proporcionam
90,0000
absorção local e vertical, forma gel e
mantém a umidade ideal no leito da
ferida, remoção em peça única sem
deixar resíduos e sem causar trauma.
Derivado de algas
as marinhas, com
apresentação em lâmina, atóxica,
hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm
CURATIVO HIDROCOLÓIDE:: Com
espuma de poliuretano, estéril, com
bordas biseladas composto por
gelatina,
pectina
e
carboximetilcelulose sódica e alginato
R$
de cálcio. Com uma camada externa 15,0000
de poliuretano que oferece barreira
bacteriana/ viral. Tam 10X10cm.
Validade mínima de 1 anos da data de
entrega.
CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E
SÓDIO medindo 10 x 10 cm:
constituído por fibras extraídas de
algas marinhas marrons, compostas
pelos
ácidos
gulurônico
e
manurônico, apresentando íons cálcio
R$
e sódio incorporados; esterilizado
6,4000
pelo processo de irradiação gama;
embalado individualmente com dados
de identificação e procedência, data
da esterilização e tempo de validade;
o prazo de validade mínimo é de 12
meses a partir da data de entrega.

Curatec
Silver IV 10 x
10 cm

Curatec
Silver IV 15 x
15 cm

Curatec
Hidrocolóide
10 x 10 cm

Curatec
Alginato de
Cálcio 10 x 10
cm

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
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Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-9 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insum
insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Pre
Preços: HIROMED PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI - EPP, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

48

1

15000

Unidade

50

1

3000

Unidade

52

1

8000

Unidade

53

1

1000

Unidade

61

1

200

Frasco com
100 ml

Descrição do objeto (resumida)
Escova cervical estéril, embalagem
estéril e constando externamente os
dados de identificação, procedência,
composição, data de fabricação e
validade,
marca.
Registro
no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Especulo vaginal descartável grau
cirúrgico tamanho Grande para
execução de exame ginecológico.
Embalado em papel grau cirúrgico e
filme poliéster / polietileno. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Especulo vaginal descartável grau
cirúrgico tamanho Pequeno para
execução de exame ginecológico.
Embalado em papel grau cirúrgico e
filme poliéster / polietileno. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Espéculo
vaginal
descartável
tamanho Extra Pequeno para
virgem para execução de exame
ginecológico. Embalado em papel
graú cirúrgico e filme poliéster /
polietileno. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
Fixador celular,, composta de álcool
etílico extra fino (95%), carbowax
(2,5%) e propolente, solução em
spray indicado para fixação de
esfregaços celulares em lâmina, deve
ser aplicado sobre o esfregaço logo
após a coleta, produto inofensivo à
camada de ozônio (não contém CFC),
conteúdo
100ml,
embalagem
constando externamente os dados de
identificação,
procedência,
composição, data de fabricação e
validade,
marca.
Registro
no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
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R$
0,2400

Kolplast

R$
0,9000

Vagispec
900700921

R$
0,8000

Vagispec
900100921

R$
1,6600

Kolplast

R$
7,9000

Kolplast
202726
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90

1

100

Unidades

91

1

100

Unidades

104

1

1000

Unidade

195

1

100

Unidades

Máscara Venturi de não reinalação
com
reservatório
ADULTO
Transparente, de vinil macio para
conforto do paciente e avaliação
visual completa, com tubo de
R$
suprimento de oxigênio de 2,10m. 15,9500
Presilha ajustável de nariz que
assegura uma fixação confortável.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Máscara Venturi de não reinalação
com reservatório PEDIÁTRICO
Transparente, de vinil macio para
conforto do paciente e avaliação
visual completa, com tubo de
R$
suprimento de oxigênio de 2,10m. 15,0000
Presilha ajustável de nariz que
assegura uma fixação confortável.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Pinça cheron estéril descartável fabricado em poliestireno na cor
branca, possui sistema de trava de
fechamento por cremalheira, discreto
desvio caudal da extremidade
R$
proximal e ponta semi aguda 1,0500
comprimento total de 24,5 embalada
em papel grau cirúrgico e filme de
polietileno. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
Máscara de oxigênio de alta
concentração com reservatório Infantil - Máscara de não reinalação
com reservatório, acompanhada de
extensão de 2,10 metros para
suprimento de oxigênio, presilha
ajustável para maior conforto e
R$
fixação, válvula de segurança de baixa 13,0000
resistência que previne a reinalação
do ar expirado, permitindo o escape
do gás exalado. Utilizada em
procedimentos
de
ventilação
espontânea, unidades de terapia
intensiva, leitos e ambulatórios.

Hudson
1943

Hudson
1096

Kolplast

Hudson
1058

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-10 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: OPEN FARMA COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)
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UNIT

MARCA

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

49

1

30000

Unidade

78

1

5000

Par

80

1

5000

Par

Espátula de Aires de madeira,
resistentes, pontas arredondadas
descartáveis, utilizada para coleta de
exames ginecológicos, medindo 18 cm
de
comprimento,
constando
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, nº do lote
e data de fabricação. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Luva estéril cirúrgica 6,5 - Luva
cirúrgica, confeccionada em látex
natural, esterilizada a raio Gamma
Cobalto 60, formato anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua
finalidade, puho reforçado na borda,
lubrificada com pó bioabsorvível pelo
organismo,
mo, tamanho 6,5, embalada
em envelope contendo 1 par, selado à
quente nos quatro lados, sendo que
no lado superior deve possuir abas
que permitam abertura asséptica do
material, constando os dados de
identificação, procedência, data de
fabricação / esterilização,
ização, prazo de
validade, nº do lote e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.
Luva estéril cirúrgica 7,5 - Luva
cirúrgica, confeccionada em látex
natural, esterilizada a raio Gamma
Cobalto 60, formato anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua
finalidade, punho reforçado na borda,
lubrificada com pó bioabsorvível pelo
organismo,
smo, tamanho 7,5, embalada
em envelope contendo 1 par, selado à
quente nos quatro lados, sendo que
no lado superior deve possuir abas
que permitam abertura asséptica do
material, constando os dados de
identificação, procedência, data de
fabricação / esterilização,
lização, prazo de
validade, nº do lote e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.
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R$
3,0000

Estilo

R$
1,9900

Medfeel

R$
1,9900

Medfeel

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

81

1

5000

Par

82

1

5000

Par

Luva estéril cirúrgica 8,0 - Luva
cirúrgica, confeccionada em látex
natural, esterilizada a raio Gamma
Cobalto 60, formato anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua
finalidade, puho reforçado na borda,
lubrificada com pó bioabsorvível pelo
organismo,
mo, tamanho 8,0, embalada
em envelope contendo 1 par, selado à
quente nos quatro lados, sendo que
no lado superior deve possuir abas
que permitam abertura asséptica do
material, constando os dados de
identificação, procedência, data de
fabricação / esterilização,
ização, prazo de
validade, nº do lote e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.
Luva estéril cirúrgica 8,5 - Luva
cirúrgica, confeccionada em látex
natural, esterilizada a raio Gamma
Cobalto 60, formato anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua
finalidade, puho reforçado na borda,
lubrificada com pó bioabsorvível pelo
organismo,
mo, tamanho 8,5, embalada
em envelope contendo 1 par, selado à
quente nos quatro lados, sendo que
no lado superior deve possuir abas
que permitam abertura asséptica do
material, constando os dados de
identificação, procedência, data de
fabricação / esterilização,
ização, prazo de
validade, nº do lote e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.

R$
1,9900

Medfeel

R$
2,1000

Becare

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-11 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro
ro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: SÃO BERNARDO
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP, vencedora dos seguintes
seguinte lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)
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UNIT

MARCA

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

54

1

100

Unidades

55

1

20

Unidades

113

1

50

Unidade

115

1

10

Unidade

ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO Baixo peso Diafragmas de alta
sensibilidade Tubo moldado em PVC
de peça única para melhor
transmissão do som; Tubo moldado
em PVC de peça única para melhor
transmissão do som
1 ano de
Garantia.
ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL
- Baixo peso Diafragmas de alta
sensibilidade Tubo moldado em PVC
de peça única para melhor
transmissão do som 1 ano de Garantia
Reanimador pulmonar manual
timpo Ambú adulto, com balão
auto-inflável
inflável em silicone, válvula de
admissão de ar com conexão para
entrada de oxigênio. Acompanha: -- 1
mascara com bojo transparente e
coxim em silicone tamanho adulto; Válvula
unidirecional
com
acoplamento externo para a mascara;
- Válvula de escape (pop-off); Válvula de controle com bolsa
reservatório de oxigênio e extensão
com conector, acondicionado em
bolsa para transporte.
Reanimador pulmonar manual
timpo Ambú neo-natal, com balão
auto-inflável
inflável em silicone, válvula de
admissão de ar com conexão para
entrada de oxigênio. Acompanha: -- 1
mascara com bojo transparente e
coxim em silicone tamanho neo-natal;
natal;
Válvula
unidirecional
com
acoplamento externo para a mascara;
- Válvula de escape (pop-off); Válvula de controle com bolsa
reservatório de oxigênio e extensão
com conector, acondicionado em
bolsa para transporte.

R$
10,2000

Bioland

R$
10,5100

Bioland

R$
172,4500

MD

R$
183,1400

MD

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-12 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Regis
Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: TERRA SUL COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)
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UNIT

MARCA

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

59

1

300

79

1

5000

89

1

10000

Fita auto-clave 19 mm x 30 m - Fita
indicadora de esterilização à VAPOR.
Indicada para aderir a uma variedade
de pacotes, incluindo tecidos de
algodão e papel. A viragem ocorre em
listras negras bem identificáveis.
Antes da utilização a fita possui
Rolo com 30
coloração
ção bege sem listras e após a
metros
autoclavagem a fita apresenta
coloração bege com listras negras e
bem identificáveis. Medida: 19mm x
30 metros e espessura de 0,18mm.
com registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.
Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva
cirúrgica, confeccionada em látex
natural, esterilizada a raio Gamma
Cobalto 60, formato anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua
finalidade, punho reforçado na borda,
lubrificada com pó bioabsorvível pelo
organismo, tamanho 7,0, embalada
Par
em envelope
pe contendo 1 par, selado à
quente nos quatro lados, sendo que
no lado superior deve possuir abas
que permitam abertura asséptica do
material, constando os dados de
identificação, procedência, data de
fabricação / esterilização, prazo de
validade, nº do lote
te e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.
Máscara para proteção contra os
bacilos da Tuberculose.. Contém
99% BFE para partículas de 0,1
microns.
Hipoalérgica,
fluído
Unidade
resistente e confortável, possui clips
nasal que se molda facilmente aos
diferentes tamanhos e tipos de rosto.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.

R$
3,3900

Masferfix

R$
2,1400

Sanro

R$
8,1300

Tayco

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-13 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: R. A. DOS SANTOS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, vencedora dos
do seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)
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UNIT

MARCA

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

67

1

20

Kit com 3
tirantes

189

1

5

Unidade

Jogo de Cinto para Prancha Longa
(Tirante) – contendo 3 Cintos
medindo 1,70 m cada, regulador de
R$
50 mm, confeccionado em nylon, alça
31,6500
de polipropileno em 50 mm, fecho em
tic tac, também confeccionado em
nylon 50 mm.
HISTEROMETRO COLLIN 28 CM para
R$
uso ginecológico instrumento para a
79,3500
inserção do DIU

VNO

ABC
Instrumentos

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-14 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insu
insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Pr
Preços: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
Lote Item

Qtd

69

1

500

84

1

200

175

1

500

176

1

300

Emb

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
Kit p/ inalação contendo 1 máscara
+ copo medidor – Adulto extensão
R$
Unidades
com conector verde 9/16" (18UNF)
6,0000
(rosca verde). Validade mínima de 2
anos da data da entrega..
Malha tubular 08 cm - Malha tubular
com aproximadamente 8 cm de
largura, constituído de fios de
algodão, tipo punho simples. A malha
deverá
apresentar
elasticidade
adequada, isenta de quaisquer
Rolo com 25
R$
defeitos, em rolo com 25 metros de
metros
16,0000
comprimento, embalados de acordo
com a praxe do
o fabricante, trazendo
externamente
os
dados
de
identificação e procedência nacional.
Validade mínima de 2 anos da data de
entrega.
Sonda Uretral descartável nº 20,,
siliconizada,
confeccionada
em
polivinil atóxica, possui conector com
tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
R$
Unidade
causar desconforto ao paciente. 0,9000
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validadee mínima de
2 anos da data da entrega.
Tala em espuma aramada –
confeccionada em tela aramada,
maleável, coberta com espuma
R$
Unidade
flexível de poliuretano 100% para 8,6900
maior conforto. Tamanho PP-3400PP-53x8 cm
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MARCA
Daru

MSO

Biobase

Missner

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

177

1

300

Unidade

179

1

300

Unidade

185

1

60

Metros

186

1

60

Metros

202

1

10000

Unidade

Tala em espuma aramada –
confeccionada em tela aramada,
maleável, coberta com espuma
flexível de poliuretano 100% para
maior conforto. Tamanho FP-3401-P53x8 cm
Tala em espuma aramada –
confeccionada em tela aramada,
maleável, coberta com espuma
flexível de poliuretano 100% para
maior conforto. Tamanho FP-3403-G86x10 cm
Tubo de Silicone (garrote) nº 204
tradicional - confeccionado em
silicone 100% puro, cor natural
transparente, parede interna lisa de
espessura uniforme, parede externa
com resistência a tração, suportando
varias
esterilizações
a
vapor
(autoclave) ou óxido de etileno
estável a temperatura de - 60ºC e +
250ºC , não cria fungos em sua
parede, com diâmetro int. 6,00 mm X
12,00mm ext. embalado em pacote
com 15 metros, a apresentação do
produto devera obedecer a legislação
atual vigente.
Tubo de Silicone (garrote) nº 206
tradicional - confeccionado em
silicone 100% puro, cor natural
transparente, parede interna lisa de
espessura uniforme, parede externa
com resistência a tração, suportando
varias
esterilizações
a
vapor
(autoclave) ou óxido de etileno
estável a temperatura de - 60ºC e +
250ºC , não cria fungos em sua
parede, com diâmetro int. 8,00 mm X
12,80 mm ext. embalado em pacote
com 15 metros, a apresentação do
produto devera obedecer a legislação
atual vigente.
Avental
cirúrgico
descartável
manga longa - avental com manga
longa
confeccionado
em
TNT
(polipropileno)com gramatura 50,
aberto nas costas com tiras para
amarrar na cintura e no pescoço,
atóxico, descartável, cor branco,
100% polipropileno.
o. Validade mínima
de 2 anos da data de entrega.
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R$
15,3700

Missner

R$
22,6800

Missner

R$
13,9000

Taylor

R$
13,9000

Taylor

R$
3,9000

HNDESC

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

208

1

50

Unidade

Colar Cervical De Espuma Com
Reforço Interno Confeccionado em
material leve com reforço interno
para maior rigidez e durabilidade
possui formato anatomico e Fe Che
em velcro ,que permite o ajuste
preciso. Composição: - Reforço
interno: 100% EVA; - Tecido: 70%
algodão, 30% poliéster; - Espuma
interna:
100%
poliuretano.
comprimento 57cm -

R$
9,4000

MSO

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-15 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: VITAL HOSPITALAR
COMERCIAL LTDA, vencedora do
dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

74

1

30000

Unidade

120

1

100000

Peça

Descrição do objeto (resumida)
Lençol descartável; em falso tecido,
cor branca, sem emendas; medindo
de 1,00m x 2,30m; com 30
gramatura/m2;
/m2;
com
elástico
embalado individual em material que
garanta a integridade do produto; a
apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente.
Validade mínima de 1 ano da data de
entrega.
Seringa descartável 05 ml - Seringa
descartável,
confeccionada
em
plástico apropriado, uso único,
composta de 3 partes, com borracha
no embodo para proteção, capacidade
5 ml, bico slip, sem agulha,
esterilizada à gás de óxido de etileno
ou
raio
Gamma,
embaladas
individualmente
dividualmente
em
invólucro
apropriado, capaz de manter a sua
integridade, contendo externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
marca,
tipo
de
esterilização, data de validade, nº do
lote, responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde. Validade
ade mínima
de 2 anos da data da entrega.
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UNIT

MARCA

R$
1,9500

Dejamaro

R$
0,1500

SR

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

159

1

1000

Unidade

160

1

1000

Unidade

161

1

1000

Unidade

162

1

1500

Unidade

163

1

1500

Unidade

Sonda nasogástrica longa nº 06,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda nasogástrica longa nº 08,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda nasogástrica longa nº 10,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda nasogástrica longa nº 12,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda nasogástrica longa nº 14,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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R$
0,6400

Mark Med

R$
0,6900

Mark Med

R$
0,7900

Mark Med

R$
0,7900

Mark Med

R$
0,8000

Mark Med
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164

1

1500

Unidade

166

1

1500

Unidade

167

1

1000

Unidade

172

1

1000

Unidade

174

1

1000

Unidade

Sonda nasogástrica longa nº 16,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda nasogástrica longa nº 20,,
confeccionada em polivinil, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada,
embalada individualmente em filme
de
polietileno,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação e validade, nº do lote,
calibre e registro no Ministério
inistério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda uretral descartável 04 estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Sonda uretral descartável 14 estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Sonda Uretral descartável nº 18,,
siliconizada,
confeccionada
em
polivinil atóxica, possui conector com
tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validadee mínima de
2 anos da data da entrega.

R$
0,9300

Mark Med

R$
8,0000

Mark Med

R$
0,4700

Mark Med

R$
0,6200

Mark Med

R$
0,7300

Mark Med

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
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Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-16 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insu
insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Pr
Preços:
eços: GOLDENPLUS –
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item
88

1

Qtd

Emb

30000

Unidade

Descrição do objeto (resumida)
Máscara cirúrgica,, moldada de
fibras sintéticas de rayon, viscose e
poliéster, fios não trançados. Com
elástico. Registro no M.S. Validade
mínima de 2 anos da data de entrega.

UNIT

MARCA

R$
7,4348

Farmatex

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-17 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema
ma Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: COMÉRCIO DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, vencedora dos
do seguintes lotes:
Lote Item

92

1

Qtd

Emb

20

Unidades

Descrição do objeto (resumida)
Otoscópio cabo de metal 2,5 V:
Lâmpada 2.5V de alta qualidade de
iluminação; Conexão para otoscopia
pneumática; Lente giratória com
aumento de 4 vezes; Controle de
intensidade da luz e liga/desliga;
Espéculos de ouvido autoclaváveis;
Cabo em metal recartilhado, melhor
ergonomia e segurança;
ança; Acompanha
prático estojo com compartimentos;
Transmissão da luz de forma direta

UNIT

MARCA

R$
279,0000

MD Mark
II

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-18 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: C. B. S. MÉDICO
CIENTÍFICA S/A, vencedora do
dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)
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UNIT

MARCA

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

95

1

100

Rolo

96

1

100

Rolo

Papel grau cirúrgico 12 cm x 100
metros – composto de papel grau
cirúrgico
e
filme
laminado
poliéster/polipropileno. Com barreira
bacteriológica, laudo de citotoxidade,
laudo de filtração viral (VFE)
atendendo a norma NBR 14990 –
Sistemas
de
embalagem
grau
cirúrgico para a Saúde e Registro na
ANVISA.
NVISA. Compatível para máquina
seladora manual de embalagens
confeccionadas em papel grau
cirúrgico
de
uso
médico
e
odontológico.
Contendo
ainda
indicadores químicos que mudam de
cor após entrar em contato com
agentes esterilizantes nos processos
de vapor saturado ou óxido de
etileno, selagem tripo sentido de
abertura do envelope. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Papel grau cirúrgico 15 cm x 100
metros – composto de papel grau
cirúrgico
e
filme
laminado
poliéster/polipropileno. Com barreira
bacteriológica, laudo de citotoxidade,
laudo de filtração viral (VFE)
atendendo a norma NBR 14990 –
Sistemas
de
embalagem
grau
cirúrgico para a Saúde e Registro na
ANVISA.
VISA. Compatível para máquina
seladora manual de embalagens
confeccionadas em papel grau
cirúrgico
de
uso
médico
e
odontológico.
Contendo
ainda
indicadores químicos que mudam de
cor após entrar em contato com
agentes esterilizantes nos processos
de vapor saturado
aturado ou óxido de
etileno, selagem tripo sentido de
abertura do envelope. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
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R$
44,8400

Hospflex

R$
56,2500

Hospflex
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97

1

50

Rolo

98

1

50

Rolo

168

1

6000

Unidade

Papel grau cirúrgico 30 cm x 100
metros – composto de papel grau
cirúrgico
e
filme
laminado
poliéster/polipropileno. Com barreira
bacteriológica, laudo de citotoxidade,
laudo de filtração viral (VFE)
atendendo a norma NBR 14990 –
Sistemas
de
embalagem
grau
cirúrgico para a Saúde e Registro na
ANVISA.
VISA. Compatível para máquina
R$
seladora manual de embalagens
112,2700
confeccionadas em papel grau
cirúrgico
de
uso
médico
e
odontológico.
Contendo
ainda
indicadores químicos que mudam de
cor após entrar em contato com
agentes esterilizantes nos processos
de vapor saturado
aturado ou óxido de
etileno, selagem tripo sentido de
abertura do envelope. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Papel grau cirúrgico 5 cm x 100
metros – composto de papel grau
cirúrgico
e
filme
laminado
poliéster/polipropileno. Com barreira
bacteriológica, laudo de citotoxidade,
laudo de filtração viral (VFE)
atendendo a norma NBR 14990 –
Sistemas
de
embalagem
grau
cirúrgico para a Saúde e Registro na
ANVISA.
VISA. Compatível para máquina
R$
seladora manual de embalagens
19,6600
confeccionadas em papel grau
cirúrgico
de
uso
médico
e
odontológico.
Contendo
ainda
indicadores químicos que mudam de
cor após entrar em contato com
agentes esterilizantes nos processos
de vapor saturado
aturado ou óxido de
etileno, selagem tripo sentido de
abertura do envelope. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Sonda uretral descartável 06 estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
R$ 0,4300
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
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Hospflex
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169

1

5000

Unidade

170

1

20000

Unidade

171

1

20000

Unidade

220

1

1000

Unidade

Sonda uretral descartável 08 estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Sonda uretral descartável 10 estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Sonda uretral descartável 12 estéril: Toda confeccionada em PVC
atóxico e flexível, possui conector
com tampa e dispõe de orifícios
cuidadosamente elaborados para não
causar desconforto ao paciente.
Comprimento 40 cm. Embalada
individualmente. Esterilizada á gás
Óxido de Etileno. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Caixa
coletora
para
lixo
contaminado
de
material
perfurocortante com capacidade
para 7 litros,, confeccionado em
papelão ondulado resistente a
perfuração, com saco plástico e
revestimento interno para descarte
de objetos, alças externas, tampa de
segurança, com sistema de abertura e
fechamento prático e segurança ao
manuseio, com instruções de uso e
montagem impressas externamente.
Fabricado de acordo com a norma IPT
NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500.
Embalagem em caixa de papelão
constando externamente os dados de
identificação e procedência, marca /
fabricante.

R$ 0,4500

Markmed

R$ 0,4700

Markmed

R$ 0,4900

Markmed

R$ 2,2200 Descarbox

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-19 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enferma
enfermagem,
gem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de

Página 60 de 75

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
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Registro de Preços (SRP). Detentora do Te
Termo
rmo de Registro de Preços: SNOP INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

99

1

5000

Rolo

221

1

2000

Rolo

Descrição do objeto (resumida)
Papel lençol descartável em bobina
medindo aproximadamente 70 cm de
largura x 50 m de comprimento,
confeccionado em papel celulose
branco embalado em rolo. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.
Papel lençol descartável em bobina
medindo aproximadamente 50 cm
de largura x 50 m de comprimento,,
confeccionado em papel celulose
branco embalado em rolo. Validade
mínima de 2 anos da data da entrega.

UNIT

MARCA

R$
6,0000

Snop

R$
4,5000

Snop

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-20 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: CIRÚRGICA FERNANDES
– COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

110

1

30

Unidade

146

1

1000

Unidade

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
Porta agulha 12 cm: Confeccionado
em aço inoxidável; tamanho 12 cm;
Embalagem
plástica
individual,
constando os dados de identificação e
procedência. Garantia: 1 ano contra
R$
defeitos de fabricação; Certificações: 38,4500
Fabricado de acordo com Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas
mas
da ABNT, CE, Registro no Ministério
da Saúde.
Sonda foley 100% silicone, 2 vias,
10 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
R$
dispositivo de drenagem, balão
12,0300
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico
gico esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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Weldon WS117-001-08

Well Lead
122.11.003
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150

1

2500

Unidade

151

1

2000

Unidade

152

1

2000

Unidade

153

1

100

Unidade

Sonda foley 100% silicone, 2 vias,
18 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda foley 100% silicone, 2 vias,
20 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda foley 100% silicone, 2 vias,
22 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda foley 100% silicone, 2 vias,
24 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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R$
10,4100

Well Lead
123.11.811

R$
10,2100

Well Lead
123.12.011

R$
10,0700

Well Lead
123.12.211

R$
10,2100

Well Lead
123.12.411
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155

1

300

Unidade

156

1

300

Unidade

157

1

300

Unidade

158

1

100

Unidade

Sonda foley 100% silicone, 3 vias,
16 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda foley 100% silicone, 3 vias,
18 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda foley 100% silicone, 3 vias,
20 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Sonda foley 100% silicone, 3 vias,
22 bl 30 cc,, transparente, com
filamento radiopaco, conector luer
com válvula anti-refluxo
refluxo para
inflagem do balão e conector
universal
para
adaptação
em
dispositivo de drenagem, balão
inflável na parte distal. Embalagem
individual em filme plástico e papel
grau cirúrgico,
gico, esterilizado a óxido de
etileno. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
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R$
11,2900

Well Lead
124.11.611

R$
11,4500

Well Lead
124.11.811

R$
11,1626

Well Lead
124.12.011

R$
11,3800

Well Lead
124.12.211
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193

1

20

Unidade

210

1

1500

unidade

TESOURA METZENBAUN 23 CM
RETA – confeccionado em aço inox de
1ºqualidade,
embalado
R$
individualmente em saco plástico 26,7700
constando extremamente os dados de
identificação e procedencia
Dispositivo rígido para oclusão de
conexões Luer Femea - Descrição: •
Dispositivo rígido para oclusão de
conexões Luer Fêmea. • Fechamento
R$
Luer Lock. • Descartável • Uso único •
0,1400
Látex Free. • Esterilizado à Óxido de
Etileno. Vantagens: Protegem os
sistemas após a retirada de equipos e
seringas das conexões Luer fêmea;

Weldon WS022-083-1

Wiltex
GC15150

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-21 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, cura
curativos
tivos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Re
Registro de Preços: MEDI HOUSE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI, vencedora dos
do seguintes
lotes:
Lote Item

194

1

Qtd

Emb

1000

Pacote com
500
unidades

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
Compressa de gaze 7,5 x 7,5
hidrófila não estéril, confeccionada
com fio de algodão, com 9 fios/cm2,
sem falhas e/ou fiapos soltos,
apresentando perfeita uniformidade
entre as dobras, com dimensões
abertas de 15,0 x 30,0 cm e isenta de
R$
manchas. Pacote com no mínimo 500
13,8600
unidades, constando externamente os
dados de identificação e procedência,
narca,
método
e
dados
de
esterilização, data de fabricação e
validade, lote e registro na ANVISA.
Validade mínima de 2 anos da data da
entrega.

MARCA

Medi House

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-22 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamen
Departamento
to Municipal de Saúde,
Saúde por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ARAMED COMERCIAL
HOSPITALAR EIRELI - ME, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

Descrição do objeto (resumida)
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MARCA

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

203

1

1000

Unidade

Curativo Biatain Ibu Curativo Não
Adesivo; Cobertura Ativa, recortáveis
composta de Espuma de Poliuretano
C/0,5mg/cm de Ibuprofeno; 10x20
Cm,com
Alta
Absorção,ação
R$
Analgésica
e
anti-inflamatória;
inflamatória;
141,0000
Embalado; a Apresentação do
Produto
Devera
Obedecer
a
Respeitando o Decreto Lei 79094/77
Art.31 Lei 8078 /90 Port. Conj. N. 1 de
23/01/96

Coloplast
Biatain
Ibu 10 x
20

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 039/2020-23 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem, curativos e insumos em geral de
material de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por período de 12
(doze)
oze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: DUPATRI HOSPITALAR
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, vencedora dos seguintes
seguinte lotes:
Lote Item

214

1

Qtd

Emb

10000

Unidades

Descrição do objeto (resumida)
Seringa
de
3
ml:
Seringa
hipodérmica descartável estéril com
dispositivo de segurança capacidade
3 ml, sem agulha, bico luer lock, com
possibilidade troca de agulhas e
compatível com todas as marcas de
agulhas do mercado, que permita que
a agulha fique dentro do cilindro da
seringa, sem acionamento acidental
fazendo com que o embolo percorra
até a marca zero, que impeça o
retorno da agulha para fora do
cilindro e desprendimento do êmbolo
após o acionamento impedindo com
isso o reuso, látex free, com
certificado e selo do INMETRO de
acordo com a lesgislação.
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MARCA

R$
0,2340

Bd Emerald
SAF-T LL
com 500
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215

1

10000

Unidades

216

1

20000

Unidades

Seringa
de
5
ml:
Seringa
hipodérmica descartável estéril com
dispositivo de segurança capacidade
5 ml, sem agulha, bico luer lock, com
possibilidade troca de agulhas e
compatível com todas as marcas de
agulhas do mercado, que permita que
a agulha fique dentro do cilindro da
seringa, sem acionamento acidental
fazendo com que o embolo percorra
até a marca zero, que impeça o
retorno da agulha para fora do
cilindro e desprendimento do êmbolo
após o acionamento impedindo com
isso o reuso, látex free, com
certificado e selo do INMETRO de
acordo com a lesgislação.
Seringa de 10 ml: Seringa
hipodérmica descartável estéril com
dispositivo de segurança capacidade
10 ml, sem agulha, bico luer lock, com
possibilidade troca de agulhas e
compatível com todas as marcas de
agulhas do mercado, que permita que
a agulha fique dentro do cilindro da
seringa, sem acionamento acidental
fazendo com que o embolo percorra
até a marca zero, que impeça o
retorno da agulha para fora do
cilindro e desprendimento do êmbolo
após o acionamento
to impedindo com
isso o reuso, látex free, com
certificado e selo do INMETRO de
acordo com a lesgislação.

R$
0,2960

BD Emerald
SAF-T LL
com 420

R$
0,3500

BD Emerald
SAFT-T LL
com 420

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 30.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ANGELA DIAS CARVALHO ME,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
Descrição do objeto (resumida)

Lote Item Qtd Emb
1

1

5

3

1

10

Adaptador

placa

pci
pci-ee

wireless:

802.11n,

UNIT
IEEE

Peça 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena R$ 109,00
roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE
802.11b/g/n, 300mbps, interface: mini pciexpress com
Peça antena roscavel, compatível com sistema operacional 7, 8, R$ 120,00
8.1 e 10
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6

1

10

Peça

27

1

40

Peça

42
43
46

1
1
1

5
5
20

Peça
Peça
Peça

70

1

1

Peça

Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo
Scroll, interface ps2, configuração ambidestra, tamanho
médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, R$ 20,00
compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9,
PFC:
FC: ativo Refrigeração:Fan de 80mm/120mm; Potência
Real total
total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC
(+/-10%)
10%) com ajuste automático, Conectores: - 1 x ATXv2
(20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector
Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x
Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto .
R$ 230,00
Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), Sobrecarga de potência (OPP), - Curto-circuito
circuito (SCP) em
todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência
Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para
comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída
CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, 12V@0,8A e +5Vsb @2,5A
HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook
R$ 399,00
HD externo 2TB usb3.0
R$444,00
Pendrive 16 gb modelo não retrátil
R$ 24,00
Filmadora: - Deve possuir zoom óptico: 60x e zoom digital:
2.000x, gravação de áudio formato Dolby Digital 2 canais
estéreo. - Tamanho do display (LCD): 2,7"; - Possuir 01
saída USB e 01 Saída HDMI (ou mais); - Formato de
compressão de vídeo MPEG2/JPEG (Im
(Imagens estáticas); Sinal de Vídeo com sistema de cor NTSC, padrão EIA.
- Formato de gravação de filme no disco - os formatos
devem ser DVD
DVD-RW; DVD-VIDEO (modo VIDEO), DVDVideo Recording (modo VR), DVD+RW; DVD+RW (vídeo),
DVD
DVD-R/DVD+R DL; DVD-VIDEO e no Memory
mory Stick PRO
Duo o formato é MPEG2
MPEG2-PS. - Formato de gravação para
imagem estática compatível com Exif Ver.2.21, MPF
Baseline, DCF Ver.2.0; - Exif é o formato de arquivo para
imagens estáticas, estabelecido pela JEITA (Japan
Electronics and Information Te
Technology
chnology Industries
Association. Os arquivos nesse formato podem conter
informações adicionais como, por exemplo, informações de
ajuste da câmera no momento da gravação. - Dispositivo de
R$
Imagem CCD (Charge Coupled Device) de 2,25 mm (tipo
2.400,00
1/8) com Aprox. 6
680
80 000 pixels bruto, (Filme, 16;9) Aprox.
410 000 pixels efetivos, (Foto, 16;9) Aprox. 250 000 pixels
efetivos, (Foto, 4;3) Aprox. 340 000 pixels efetivos. - Lente
Carl Zeiss Vario
Vario-Tessar
Tessar Óptica de 60×, Digital de 120×, 2
000× com Diâmetro do filtro de 30 mm. - Iluminação
mínima de 6 lx (lux) (RET.OB.AUT LIGAR, velocidade do
obturador de 1/30 segundo). - Consumo médio de energia
utilizando a tela LCD é de 2,4 W (brilho normal) e utilizando
o visor é de 2,2 W. - Temperaturas de operação de 0°C a
+40°C e de aarmazenamento de -20°C
20°C a +60°C. Sensor de
imagem: CCD; Resolução do sensor: aproximadamente 680
000 de pixels efetivos; Outras conexões: Conector remoto
A/V com tomada de saída de vídeo/áudio e Tomada USB
mini
mini-B.
B. Cor: Prata/Preto; Tensão/Voltagem: Bateria
recarregável;
Deverá
acompanhar:
Adaptador
AC/carregador de bateria, Cabo conector AV, Bateria
InfoLITHIUM NP
NP-FH30,
FH30, Cabo USB, Software PMB, Manual,
Case completa para transporte do equipamento

MULTILASER

BLUCASE

SEAGATE
SEAGATE
SANDISK

SONY

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
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Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP.. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de si
sistema
stema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO
E DISTRUIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
EIRELI, vencedora dos seguintess lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

2

1

30

Peça

10

1

10

Caixa

13

1

30

Peça

14

1

50

Peça

16

1

15

Peça

17

1

10

Peça

20

1

6

Kit

41

1

20

Peça

Descrição do objeto (resumida)

UNIT

Adaptador wireless: 802.11n, IEEE
802.11b/g/n, 300mbps, interface usb,
com antena roscavel, compatível com R$ 20,00
sistema operacional Windows 7, 8, 8.1 e
10
Cabo de rede Construção: U/UTP - 4
pares trançados de cobre nu, 24 AWG,
Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: R$ 500,00
caixa de 305 metros, Marcação seqüencial
métrica decrescente (305 - 0 m):
Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W,
R$ 151,70
entrada bivolt (115-220V) e saída 115V
Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt,
R$ 30,00
padrão nacional
Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 mW),
R$ 74,00
com antena removível
Acess point 300mbps, dual band(2.4 e
R$ 450,00
5ghz), com 02 antenas removível
Placa mãe, processador e memória), LGA
1150, contendo 1 x serial port header e 1
R$ 1.172,00
x parallelport header, processador I3
chipset h81 e 4GB DDR3 1600MHz ECC
HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para
R$ 234,00
computador

MARCA
GENERICO

RURUKAWA

TS SHARA
C3TECH
MERCUSYS
MULTILASER
LIBERTY PRO
WD

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: INOVA TECH INFORMATICA EIRELI,
EIRELI
vencedora dos seguintes lote
lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

4

1

20

Peça

18

1

10

Peça

Descrição do objeto (resumida)
UNIT
MARCA
HD externo: 01 terabyte (1000gb),
com alimentação de energia e R$ 328,99 TOSHIBA
comunicação de dados via USB 3.0
Roteador wireless, dual band,
300mbps, 1 wan gigabit e 4 lan R$ 248,00 TP LINK
gigabit

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
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modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: RAQUEL CARVALHO APOLIDORIO
LOPES 34903595854, vencedora do
dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

5

1

60

Peça

7

1

40

Peça

9

1

1000

Peça

15

1

15

Peça

23
24
25
26

1
1
1
1

15
100
50
100

Peça
Peça
Peça
Peça

28

1

200

Peça

29
33
34
36
39
40
44

1
1
1
1
1
1
1

5
6
2
2
100
500
5

Litro
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

45

1

20

Peça

47

1

30

Peça

49

1

18

Peça

50

1

6

Peça

53
54
55

1
1
1

6
50
6

Peça
Peça
Peça

Descrição do objeto (resumida)

UNIT

MARCA

Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões
modelo Scroll, interface USB, configuração
ambidestra, tamanho médio, comprimento do R$7,50
5+
cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema
operacional 7, 8, 8.1 e 10
Teclado de perfil baixo para desktop padrão
ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas
impressas a laser, resistente a água, ajuste de
R$ 22,99
5+
altura e inclinação, interface USB, comprimento do
cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema
operacional 7, 8, 8.1 e 10
Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E
R$ 0,35
SECCON
Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo
R$ 8,00
DANEVA
padrão
Bateria 9V
R$ 7,44
ALFACELL
Mídia de DVDR
R$ 1,95
SMARTBUY
Mídia de CDR
R$ 1,10 MAXPRINT
Mídia de CDRW
R$ 4,50
ELGIN
Mini dvd 4x (velocidades) em embalagem
R$ 24,90
EMTEC
individual
Álcool Isopropilico 1litro
R$ 75,00 STRATRON
Patch pannel 24 portas para rack 19”
R$ 96,00 HARD LINE
Voicepannel 48 portas para rack 19”
R$ 428,00
SECCON
Bandeija móvel para rack 19”
R$ 175,00
WBX
Conector keystonecat 5e
R$ 5,00
LINK +
Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro)
R$ 0,90
FORONI
Cabo usb para impressora usb 2.0
R$ 9,50
EMPIRE
Adaptador de tomada padrão novo p/ padrão
R$ 8,90
DANEVA
antigo
Bateria crv 2032 3V
R$ 3,00
CHIPSCE
Placa de Rede PCI 10/100/1000; Compatível::
com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 R$ 68,00
DEX
e 10 32/64
Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível::
com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 R$ 38,00
DEX
e 10 32/64
Emenda para conector RJ45
R$ 9,30
MD
Conector macho RJ9 macho
R$ 3,25
INFOCLICK
Cabo extensor USB 2 metros
R$ 12,00
EMPIRE
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56

1

3

Peça

57

1

3

Peça

58

1

3

Peça

59

1

3

Peça

60

1

3

Peça

Leitor de Cartões; Conexão: Interface USB 2.0;
Tipos de cartões: CF I / CF II / CF 3.0 / EXTREME
III CF / EXTREME CF / ULTRA II CF / HS CF / XSXS CF / CF ELITE PRO / CF PRO / CF PRO II /
CF4.0 / IBM MD / HITACHI MD / MAGIC STOR
MD/ MS / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO / MS
MG PRO / MS MG / MS MG DUO/ MS MG PRO DUO
/ EXTREME
EME MS PRO / MS SELECT / EXTREME III
MS PRO / ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO / HS
MS MG PRO DUO / HS MS PRO / HS MS PRO DUO /
MS ROM / MS Pro HG Duo / SD / MINI SD / HS
MINI SD / EXTREME SD / EXTREME III SD /
ULTRA SD / ULTR II SD /ULTRA II SD PLUS / SDR$ 94,00 MULTILASER
ULTRA-X
X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SDHC
/SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS
MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC
Mobile / MMC Plus / MMC 4.2 / micro SD(T-Flash)
Flash)
/ MMC micro (Needadapterrequired) / x picture /
x picture 1.2 / Compatibilidade: Suporte
uporte a
modelos USB High Speed (480Mbps) ou FullSpeed (12Mbps); Cor: Preto. Informação: Leitor
de cartão interno 3,5 polegadas, ocupa o mesmo
local do drive de disquete, com suporte
multimídia. - LEDs que indicam as operações de
leitura e gravação. - Portas no painel frontal.- 1
Porta USB no painel frontal.
Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate
Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial,
material: metal revestido plástico, comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e
telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - R$ 31,00
VINIK
tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable,
coaxial,
características adicionais:
AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; abertura máxima: 20 mm
Alicate Profissional de CrimparPunch Down Rj45;
- Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a
crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone
RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste
de impacto, - Deve ter mola de regulagem de
pressão, - Lamina para acabamento adequado na
R$ 175,00
GC
inserção, - Capacidade de armazenamento de
lâminas reservas na traseira da ferramenta, Corpo com emborrachamento antiderrapante, Deve possuir gancho e espátula deslocadora de
lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate
0-1375308-1
Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem:
Lata de Spray Lubrificante, Finalidade:
Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a R$ 19,00
TEKBOND
plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180º.
Capacidade; 300ml
Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T,
T,
T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade
do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de
R$ 248,00
DEX
tom nos cabos ou fios (linha telefônica); Identificar o estado na linha de telefone de
trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia
frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência
100Hz ~300Hz
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61

1

2

Peça

62

1

50

Peça

63

1

2

Peça

64

1

2

Peça

65

1

2

Peça

Multímetro Digital. Características: - Sistema
True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000
Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria
fraca; - Teste de Indutância; - Proteção de
sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize
testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro);
- Dupla isolação; - Função Data Hold; Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria
9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1
par de pontas de prova; - Características
adicionais: ET-2082D; Especificações:
Categoria: CAT III 1000V (Classe III); Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC:
R$ 480,00
200mV/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC:
200mV/2V/20V/200V/750V; - Corrente DC:
200µA/2mA/20mA/200mA/20A; - Corrente AC:
200µA/2mA/20mA/200mA/20A; - Resistência:
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ; Capacitância:
20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2000µF;
Temperatura: -20ºC a ~1000ºC; - Frequência:
10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MH
z; - Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H; Continuidade: <50+-20Ω; - Temperatura de
Operação: 0°C a 40°C RH < 80%; - Segurança: CAT
III 1000V;
Fusível 5A para Estabilizadores. - Fusível de Vidro
Pequeno 5A 5x20mm Estabilizador; - Suporte R$ 13,15
250VAC
Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material:
PVC rígido cor verde transparente, injetado
diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a
Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e
disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura:
Ponto VCAT 100ºC; - Resistência a tração: 400 a R$ 25,20
600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das
chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço
6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento:
Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da
haste: 6" ( 150 mm ); - Espessura: 3/16" ( 5mm )
Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC
rígido cor verde
transparente, injetado
diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a
Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e
disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura:
Ponto VCAT 100ºC; - Resistência a tração: 400 a R$ 34,05
600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das
chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço
6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento:
Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da
haste: 6" ( 150 mm ); - Espessura: 3/16" ( 5mm );
Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC
rígido cor verde
transparente, injetado
diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a
Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e
disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura:
Ponto VCAT 100ºC; - Resistência
stência a tração: 400 a R$ 38,20
600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das
chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço
6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento:
Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da
haste: 5" ( 125 mm ); - Espessura: 1/4" ( 6,3mm )
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Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC
rígido cor verde
transparente, injetado
diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a
Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e
disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura:
Ponto VCAT 100ºC; - Resistência a tração: 400 a
600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das
chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço
6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento:
Niquelado e polido; Medidas: - Comprimento da
haste: 5" ( 125 mm ); - Espessura: 3/16" ( 5mm )
Chaveador kvm USB 4 portas com cabos
(completo). - 2 Conjuntos 2 em 1 de cabo KVM
USB de 3 metros; - Possua botão Selecionar para
comutar rapidamente e facilmente entre ambos os
computadores; - Use teclas de atalho do teclado
para comutar entre computadores; - Possua
função Liga/Desligar o sinal sonoro através do
teclado; - Características adicionais: DKVM- 4U
Localizador de Cabos TX 1500 com as
características básicas: - Rastreamento de fio
telefônico e cabo Lan; - Identifique fios em
sistemas elétricos; - Verifique condição de cabo
Lan; - Realize Teste de continuidade; - Faça
Sondagem de tensão DC; - Possua Flash LED; Tenha Design ergonômico e prático; - Seja uma
ferramenta confiável e econômica; - Seja de fácil
utilização; - Permita seleção de ajuste de
velocidade e função teste de velocidade; - Faça
Teste rápido e possua função de mudança de
áudio; - Acompanhe
nhe fone de ouvido para ser usado
em ambientes com muito barulho; - Tenha Maior
proteção de teste em cabos desencapados; - Tenha
RJ45 / RJ11; - Localize em distâncias máximas de
100m; Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido,
1 patch cord UTP, 1 cabo garras
as jacaré, 1 plugue
RJ11; - Referência: Tx1500; - Acompanhada de
estojo para transporte
Soprador e sugador de ar: - Características da
Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolação,
velocidade variável. Potência: 600W; Rotações por
minuto: 0 - 16.000; Pressão do ar: 0 - 5.7kpa;
Dimensões (C x L x A): 479 x 185 x 178mm;
Volume de ar: 0 - 4.1m³/min; Peso: 2 kg; Emissão
de vibrações: 2.5 m/s²; Incerteza K: 1.5m/s²; Tipo
de alimentação: Elétrica; Velocidade de soprado:
203 mph;
ph; Fluxo de ar: 246 m³/h; Comprimento
total:
47.9 cm; Voltagem: 110v; Deve
acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador
600w, 1 Saco Coletor de Pó
Apontador a laser com troca de slide: -Compatível
com sistemas operacionais Microsoft Windows 7,
8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9. - Interface USB 2.0
no mínimo. - Conexão sem fio na frequência de 2,4
GHz. - Laser classe 2, com saída máxima menor
que 1mW e comprimento de onda entre 640660nm. - Alimentação de no máximo duas pilhas
alcalinas tipo AA e deve conter indicador do nível
de energia das pilhas.

R$ 93,70

STANLEY

R$ 279,00

NEW

R$ 248,00

MULTITOC

R$ 290,00 IMPORTWAY

R$ 115,00

CIABELLE

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
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Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de P
Preços: LUAN FERREIRA PATUCCI
40095828800, vencedora do
dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

8

1

10

Peça

21
22
37
68

1
1
1
1

12
6
10
10

Peça
Peça
Peça
Peça

Descrição do objeto (resumida)
Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de
altura e inclinação, interface PS2, comprimento do
cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema
operacional 7, 8, 8.1 e 10
Memória RAM 4GB DDR4 2400MHz ECC
Memória RAM 4GB DDR3 1600MHz ECC
Switch 8 portas 10/100/1000 mbps
HD externo 1TB USB 3.0

UNIT

MARCA

R$ 47,90

MULTILASER

R$ 210,00
R$ 210,00
R$ 119,90
R$ 310,00

KINGSTON
HP
MULTILASER
SEATRY

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-6 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 03
035/2020
5/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: INT - SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM
LTDA-ME, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
Lote Item Qtd Emb
11

1

5

Descrição do objeto (resumida)

UNIT

Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V)
Peça
R$1.420,00
com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

MARCA
RAGTECH

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-7 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: KLM EIRELLI,
EIRELLI vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

12

1

50

Peça

31

1

24

Frasco

Descrição do objeto (resumida)

UNIT

Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt
R$
(115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada
990,00
para bateria externa
Limpa contato elétrico Diclorofluoroetano (HCFC
R$ 38,00
141-b)

MARCA
TSSHARA
MUNDIAL
PRIME

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-8 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
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Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: VIVO LICITACOES EIRELI,
EIRELI vencedora
dos seguintes lotes:
Lote Item Qtd
32

1

2

Emb
Peça

Descrição do objeto (resumida)

UNIT

MARCA

Rack 19 polegadas, com 44u de altura, de 970mm a
METALURGICA
1070mm profundidade, para piso, material R$ 2.590,00
CONTATO
metálico

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-9 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP.. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ATHOMOZ-COMERCIO
ATHOMOZ
DE
PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - ME, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item

Qtd

Emb

35

1

2

Peça

51

1

18

Peça

52

1

6

Peça

Descrição do objeto (resumida)

UNIT

MARCA

Bandeija fixa para rack 19”
R$ 93,00
Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para:
desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio);
Velocidade: até 150Mbps; Antena:: destacável;
R$ 91,00
Interface:
PCI;
Certificado:
pela
ANATEL;
Compatível:: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64,
8.1 32/64 e 10 32/64
Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para:
desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena::
destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela R$78,99
ANATEL; Compatível:: com Windows XP 32, 7 32/64,
8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64

PROTECTM

TP- LINK

TP-LINK

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 040/2020-10 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2020 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO D
DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE
MUNICIPALIDADE, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
LTDA
vencedora dos seguintes lote
lotes:
Lote Item
38

1

Qtd
10

Emb

Descrição do objeto (resumida)

UNIT

MARCA

Peça

Switch 24 portas 10/100/1000 mbps para
rack 19”

R$489,00

TP-LINK

Assinatura: 27.05.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 22.. Cajati, 27 de Maio de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Encontra-se
se no site da Prefeitura ((www.cajati.sp.gov.br)) o link Extrato de Atas de Registro de
Preços contendo todos os Registros de Preços efetuados para atendimento ao disposto no Artigo
15, §2º da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MICRO
MICRO-EMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP.
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A Prefeitura do Município de Cajati - SP, com o intuito de ampliar seu Cadastro de Fornecedores
de Materiais, Serviços e Obras, bem como atualizar os registros existentes, conforme determina
o artigo 34, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e modificações, por mei
meio
o de sua Comissão Permanente
de Licitações, torna público aos interessados que está recebendo os pedidos de inscrição no
CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS da Prefeitura do
Município de CAJATI - SP,, com a finalidade de inscrever for
fornecedores
necedores de produtos, materiais e
obras, para auxílio nos trabalhos de pesquisa de mercado (cotações previas) e expedir, aos
interessados, o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC,, exigido para participação na
modalidade licitatória, Tomada de Preços. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
permite aos interessados a participação em licitações nas modalidades CONVITE, quando não
for convidada pelo órgão licitante, e, nas TOMADAS DE PREÇOS, CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
e PREGÃO,, possibilitando a substituição d
dee documentos necessários à habilitação, conforme o
caso (previsão no respectivo edital). O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC
somente será expedido às pessoas jurídicas e pessoas físicas que solicitarem no ato de inscrição
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços a expedição desta certificação, desde o
requerente atender todas as exigências deste Edital. A emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC não pressupõe a participação em licitações. Os interessados deverão
acompanhar a divulgação
ulgação dos editais da Edilidade através da Imprensa Oficial do Município de
Cajati e jornal de grande circulação regional, Diário Oficial do Estado, site da Prefeitura do
Município de Cajati - SP e no Quadro de Avisos da Edilidade, conforme a modalidade rrespectiva.
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