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MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 007/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 025.05/2020
Vencedor(es) do(s) Item(s)

Fornecedor: CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13.470.384/0001-58

Item

Quant.

Un

Descrição

Marca

Modelo

2

5,000

Unid

Filtro de barreira tipo HEPA ou HME com proteção
antiviral, antibacteriológico, antiumidade com
extensão de traqueia para espaço morto

TUOREN

HMEF

3

3,000

Unid

Sistema de aspiração em circuito fechado para
pacientes em intubação traqueal ou ventilação
mecânica.

tuoren

adulto n.12

Unid

Face Shield – Protetor Facial indispensável para
proteção pessoal contra partículas volantes em
ambiente hospitalar, laboratorial, odontológico,
industrial e tantos outros. Projetado para oferecer
proteção da face contra partículas sólidas ou líquidas
lançadas contra o rosto, sejam elas contaminantes
ou não, sem dificultar a visibilidade ou comunicação
do usuário. 1. Visor cristalino oferece 98% de
transparência. 2. Protege o rosto, nariz, boca e olhos
contra respingos de fluidos e outras secreções
possivelmente contaminantes. 3. Acabamento tipo
viseira sobre a testa garante maior proteção para a
área superior dos olhos e cabeça. 4. Também
oferece proteção contra outras formas de partículas
MICRODONT
volantes, líquidas ou sólidas, que podem oferecer
risco ao usuário. 5. Confeccionado inteiramente em
material flexível, resistente, e atóxico,produto
durável. 6. Não é um produto descartável, bastando
água e sabão para realizar sua higienização antes de
ser reutilizado. 7. Fechamento através de fecho
aderente garante o ajuste ideal no usuário e garante
rápida colocação e remoção. 8. Leve e fácil de
utilizar. 9. Acompanha almofada acolchoada que
evita feridas e oferece conforto mesmo depois de
longo período de uso. 10. Almofada acolchoada pode
ser removida para ser higienizada ou, quando
necessário, substituída por uma nova. Tamanho
Único.

13

3,000

INCOLOR

Valor
Lance

Total
Lance

R$ 29,000

R$ 145,000

R$ 250,000

R$ 750,000

R$ 16,000

R$ 48,000

Total R$ 943,000
Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - 19.908.111/0001-29

Item

1

Quant.

20,000

Un

Descrição

Marca

Modelo

Valor
Lance

Total
Lance

Unid

Sacos para cadáver de acordo com as normas - RDC
Anvisa n° 222/2018 e Resolução SS-28-32, sacos
não reutilizáveis biodegradáveis com antibactericida
em uma cor, saco preto ou cinza ou branco, sem
JPR
costura lateral, barreira de proteção antivírus,
antibacteriano, zíper frontal, etiqueta de
identificação do corpo, saco identificado com a
simbologia risco biológico. Tamanho GG 90x220

GG

R$ 18,500

R$ 370,000

60g

R$ 10,890

R$ 1.633,500

PFF2

R$ 4,000

R$ 1.600,000

HG01

R$ 168,000

R$ 840,000

6

150,000

Unid

Avental impermeável Ideal para áreas hospitalares e
industriais. Protege as regiões cobertas pelo avental
contra respingos de substâncias químicas. Por ser
impermeável pode ser usado contra respingos de
água. Produto confeccionado em não tecido de alta
tecnologia impede a passagem de bactérias, com
uma eficiência de filtração que chega à 98%.
Avental - Jaleco repelente, descartável,
confeccionado em não tecido, 100% polipropileno,
Descartata
trilaminado sms, gramatura 50 g/m2. Certificado no
Ministério do trabalho e Emprego (MTE) CA 37.206.
Manga comprida, punho com elastico, abertura
lateral, tripla amarração (na cintura interna, cintura
externa e na altura do pescoço) amarilhos de
aproximadamente 20 cm, calandragem diamante,
bfe mínima de 96%, não estéril, atóxico e
hipoalergênico, sem costuras laterais. - Cor branca. Uso Único.- Tamanho: 1,20 x 0,70 cm

17

400,000

Unid

Máscara descartável N 95 ou PFF2

18

5,000

Unid

Termômetro infravermelho clínico digital de testa
HI8US
sem contato, emite cores no visor para alertar se há
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ou não estado febril. As temperaturas aferidas ainda
são armazenadas na memória, permitindo um
acompanhamento preciso das variações de
temperatura.

Total R$ 4.443,500
Fornecedor: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 33.511.513/0001-16

Item

4

Quant.

50,000

Un

Descrição

Marca

Modelo

Valor
Lance

Total
Lance

Unid

Macacão de segurança impermeável EPI
confeccionado em não tecido 100% polipropileno
microporoso respirável de alta densidade com
tratamento antiestético. Indicado para proteção do
tronco e membros superiores e inferiores contra
respingos químicos tamanho G(100x176)

CHIARI

TAM G

R$ 36,000

R$ 1.800,000

CHIARI

TAM XXG

R$ 38,500

R$ 1.925,000

5

50,000

Unid

Macacão de segurança impermeável EPI
confeccionado em não tecido 100% polipropileno
microporoso respirável de alta densidade com
tratamento antiestético. Indicado para proteção do
tronco e membros superiores e inferiores contra
respingos químicos tamanho XXG (108x182)

7

100,000

Unid

Gel anti-séptico higienizador de mãos, álcool etílico
hidratado com aloe vera 70% INPM com bico de
válvula - frasco de 440 gramas

FARMAX

440G PUMP

R$ 10,900

R$ 1.090,000

9

240,000 Pacote

Máscara cirúrgica descartável tripla com duplo
elástico – 50 unid

XP

TRIPLA
CIRURG

R$ 43,500

R$ 10.440,000

R$ 7,900

R$ 102,700

Unid

Óculos de segurança ampla visão indicados para
proteção contra respingos de líquido, poeiras e
impacto de partículas. Em Policarbonato e armação
em PVC. Possui um sistema de ventilação indireta
aliado ao tratamento antiembaçante que minimiza o
embaçamento das lentes. Modelo especialmente
desenvolvido para ajuste em peças semifaciais com
vedação Fendas na armação para ventilação
indireta, minimizando embaçamento. Maior
compatibilidade com abafadores em razão da tira
POLI-FERR
elástica Embalagem própria para melhor
conservação Permite sobreposição Para ser usado
em ambientes onde o trabalhador está exposto a
risco de respingos, poeiras e impactos de partículas,
como por exemplo operações de pintura, lixamento
e polimento, entre outras. Óculos de segurança
ampla visão com design moderno. Sua armação em
PVC se adapta às peças semifaciais reutilizáveis e
descartáveis e traz maior conforto ao usuário.

RJ

Luvas nitrílica sem pó azul, com bainha, P, caixa com
VOLK
100 unidades

NITRILO

R$ 33,500

R$ 2.680,000

12

13,000

14

80,000 Caixa

15

100,000 Caixa

Luvas nitrílica sem pó azul, com bainha, M, caixa
com 100 unidades

VOLK

NITRILO

R$ 38,900

R$ 3.890,000

16

100,000 Caixa

Luvas nitrílica sem pó azul, com bainha, G, caixa
com 100 unidades

VOLK

NITRILO

R$ 33,500

R$ 3.350,000

Total R$ 25.277,700
Fornecedor: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI - 34.733.705/0001-30

Item
8

Quant.
100,000

Un
Unid

Descrição

Marca

Refil de gel anti-séptico higienizador de mãos, álcool
etílico hidratado com aloe vera 70% INPM – frasco Start
de 800 ml

Modelo
Refil

Valor
Lance
R$ 20,000

Total
Lance
R$ 2.000,000

Total R$ 2.000,000
Fornecedor(es) participante(s)
Fornecedor

CNPJ

Item(s) Vencido(s)

Total Geral

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

13.470.384/0001-58

2 - 3 - 13

R$ 943,000

COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.

19.908.111/0001-29

1 - 6 - 17 - 18

R$ 4.443,500

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI

34.733.705/0001-30

8

R$ 2.000,000

DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
33.511.513/0001-16
LTDA
Total Geral

https://portal.licitanet.com.br/pregao/imp_vencedores.php?p=MTMxMTE=&&fornec=

4 - 5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16

R$ 25.277,700
R$ 32.664,200
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