
 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
Processo Licitatório n° 019/2018 
Modalidade: Pregão Presencial RP n° 011/2018 
Tipo: Menor Preço Por Item 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CPAP, 
CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, COM 
COMODATO DE CILINDROS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
MONTAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 
 

FICHA DOTAÇÃO 
647 02.06.01.10.301.0025.2186.3.3.90.39.00 
669 02.06.01.10.301.0025.2190.3.3.90.39.00 
723 02.06.01.10.302.0040.2213.3.3.90.39.00 
736 02.06.01.10.303.0039.2196.3.3.90.39.00 
743 02.06.01.10.303.0039.2206.3.3.90.39.00 
750 02.06.01.10.303.0039.2207.3.3.90.39.00 
757 02.06.01.10.303.0039.2208.3.3.90.39.00 
767 02.06.01.10.303.0040.2215.3.3.90.39.00 

 
Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer 

jurídico datado em 06/04/2018, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com 

Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO o 

procedimento no qual foi adjudicado os itens as empresas vencedoras:  

 
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 
CNPJ: 00.331.788/0031-34 

Item Qt. Un. Descrição do Objeto: MARCA 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

1 1.400 M3 

RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
(GASOSO). Oxigênio gasoso puro 
medicinal: gás incolor, altamente 
oxidante comprimido a altas pressões. 
Pureza mínima 99,5%. Número ONU 
1072, peso molecular 32,00, densidade 
relativa 1105, temperatura crítica 
118,4°C pressão crítica 651,82 kgf/cm² 
fórmula química O2, fornecimento em 
cilindros. Carga Cilindro de 8 a 10 M³,. 
Cada cilindro deverá vir acompanhado 
com válvula reguladora com manômetro, 
fluxometro , cateter e copo  umidificador; 

AIR 
LIQUIDE 
BRASIL 
LTDA - 

MODELO 
B40(8M3)/B5

0 (10M3) 

R$ 10,00 R$ 14.000,00 

2 500 M3 

RECARGA DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL (GASOSO). Oxigênio 
gasoso puro medicinal: gás incolor, 
altamente oxidante comprimido a altas 
pressões. Pureza mínima 99,5%. 
Número ONU 1072, peso molecular 
32,00, densidade relativa 1105, 
temperatura crítica 118,4°C pressão 

AIR 
LIQUIDE 
BRASIL 
LTDA - 

MODELO 
B20 

((4M3)) 

R$ 13,00 R$ 6.500,00 



 

 

crítica 651,82 kgf/cm² fórmula química 
O2, fornecimento em cilindros. Carga 
Cilindro com  4 a 6M³. Cada cilindro 
deverá vir acompanhado com válvula 
reguladora com manômetro, fluxometro 
, cateter e copo  umidificador. 

3 300 M3 

RECARGA DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL (GASOSO). Oxigênio 
gasoso puro medicinal: gás incolor, 
altamente oxidante comprimido a altas 
pressões. Pureza mínima 99,5%. 
Número ONU 1072, peso molecular 
32,00, densidade relativa 1105, 
temperatura crítica 118,4°C pressão 
crítica 651,82 kgf/cm² fórmula química 
O2, fornecimento em cilindros. Carga 
Cilindro de 0,6 a 1 M³ , Cada cilindro 
deverá vir acompanhado com válvula 
reguladora com manômetro, 
fluxometro,  cateter e copo  
umidificador 

AIR 
LIQUIDE 
BRASIL 
LTDA - 

MODELO B5 
(1M3) 

R$ 51,00 R$ 15.300,00 

5 600 SV 

LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES 
DE OXIGÊNIO, com cilindro backup 
de 1m³, (deverá contemplar até duas 
recargas por mês sem custo 
adicional), entre 87 e 96%; fluxo de 
0,5 a 5 litros por minuto, sistema 
indicador de pureza de oxigênio, 
sistema de desligamento automático 
para sobrecarga, alta temperatura e 
alta tensão, gabinete em plástico 
resistente a fogo e sistema de alarme 
para falta de eletricidade, alimentação 
elétrica 110v/60 Hz. cada kit deve 
possuir as seguintes configurações 
mínimas: concentrador de oxigênio, 
válvulas reguladoras com manômetro, 
fluxômetro para os cilindros de 
oxigênio, dotadas de adaptador de 
saída, óculos nasais, umidificadores 
para concentrador. especificações e 
componentes do kit de oxigenioterapia 
domiciliar: 1 - concentrador de 
oxigênio, com vasão máxima de 5 
l/min., tendo um consumo previsto de 
energia elétrica pelo período de 24 
horas diárias de 324 kWh por mês, ou 
seja, 450 w por hora, para 
equipamento 120 vca; 273,6 kWh por 
mês, ou seja, 380 w por hora para 
equipamento 230 vca.2- umidificador - 
é necessário para conexão do cateter 

PHILIPS 
RESPIRONI

CS - 
MODELO 

EVER FLO 
120 VAC 

R$ 285,00 R$ 171.000,00 



 

 

nasal no equipamento além da 
umidificação do oxigênio que será 
ofertado para o paciente, sendo então 
necessário um umidificador para cada 
concentrador locado. Recomenda-se a 
substituição a cada 60 (sessenta) dias. 
3- cânula/cateter nasal - siliconizada. 
obs. Recomenda se a substituição 
do cateter sempre que houver 
necessidade, após avaliação da 
equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde ; sendo 
necessário, uma cânula para cada 
concentrador locado 
 

Valor total: R$ 206.800,00 ( Duzentos e seis mil e oitocentos reais)  
 

 
Empresa: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 05.652.247/0001-06 

Item Qt. Un. Descrição do Objeto: MARCA 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

4 36 SV 

LOCAÇÃO DE APARELHOS 
MÉDICOS CPAP (PRESSÃO 
POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS 
AÉREAS) - Ventilador para suporte 
ventilatório não invasivo: ajuste 
automático de pressão: 04 a 20 cm 
H20; Tempo de rampa: 0 a 45 minutos 
(incrementados de 5min.); pressão 
inicial de rampa: 04 à CPAP (ajustável 
pelo paciente); peso: aproximado 2,5 
kg (com umidificador); capacidade de 
armazenamento de dados: visor: 
médias 7 a 30 dias; smartcard: 6 
meses em 3 sessões de uso por dia, 7 
dias de análise profunda; dimensões: 
aproximadamente 19 x 12,7 x 7,9 
(cm);n filtros pólen eultrafino opcional; 
compensação de altitude: automática; 
req. aliment. elétrica: 100 240 vac. 
50/60 hz; alimentação: cabo de 
conexão direta; monitorizarão de 
aderência: detecção da respiração; no 
break: autonomia de funcionamento 
em média de 40 min a 2 horas. 
máscaras: nasal, almofadas nasais, 
facial (oronasal) ou facial total: 
máscara nasal: material da almofada 
em gel ou silicone; suporte de testa ou 
arnês de dois pontos sem necessidade 
de estruturas rígidas ou suporte para 
testa; clipes de atalho; almofada 

CPAP 
AUTOSET 

LINHA S9 E 
BASE DE 

UMIDIFICAÇ
ÃO h5i 

RESMED 

R$ 380,00 R$ 13.680,00 



 

 

substituível; garantia; registro ANVISA; 
tamanhos: petite, pequeno, médio, 
médio largo e grande. máscara 
almofada nasal: tipo de máscara: 
almofada nasal; material da almofada: 
silicone; almofada substituível; 
garantia; registro ANVISA; cotovelo 
articulado: presença de fixador. 
máscara facial (oronasal): camada 
externa de silicone para melhor 
vedação. camada interna de gel que se 
adapta ao rosto do paciente; quatro 
pontos para fixar, proporcionando uma 
fixação suave e firme; suporte para 
testa flexível; silenciosa exalação do 
ar; facilidade para colocar e retirar; 
tamanhos: petite, pequeno, médio, 
médio largo e grande. máscara facial 
total: tipo de máscara: facial total; 
material de almofada em silicone ou 
gel; clipes de atalho; cotovelo; fixador; 
tamanhos: pequeno, médio, grande, 
extragrande; garantia; registro na 
ANVISA. umidificador: umidificador que 
se integra ao equipamento para aliviar 
o ressecamento e a congestão das 
vias aéreas. proporcionar umidificação 
térmica; umidificador aquecido 
integrado e umidificador de passagem; 
capacidade de água: 1-2/3 copos ou 
325 ml (ao nível de água 
recomendada) temperatura de 
funcionamento 5º a 35º c umidade 10 a 
95% (sem condensação) pressão 
atmosférica 76,7 a 101 kpascals 
definições de aquecimento 1 a 5 (40° a 
70°) queda da pressão com 
umidificador (max.) 0,3 cm h20 a um 
fluxo de 60 lpm. intervalo de umidade 
10 a 40 mg h20/i. manual 

Valor total: R$ 13.680,00 ( Treze mil, seiscentos e oitenta reais)  
 
 

Valor total geral: R$ 220.480,00  (Duzentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta reais) 

 
 
 

Lagoa Santa, 23 de abril de 2018. 
 
 

 
Gilson de Araújo Urbano 

Secretário Municipal de Saúde 


