Município de Santa Bárbara d’Oeste
Secretaria Municipal de Administ ração
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 344/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255-03-07/2020
De Setor de Compras
À Procuradoria
Solicitamos o empenho da importância de:
R$ 24.192,00 (vinte e quatro mil e cento e noventa e dois reais) em nome de LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - CNPJ 65.944.753/0001-09,
sendo a aquisição de:
1

1.30.06.0310-8 80

UN

Sistema fechado de aspiração traqueal
composto por sonda de aspiração em PVC de
54 cm, graduada em cm com orifícios na
extremidade distal com ponta arrendondada,
luva plástica siliconizada envolvendo a sonda,
conector em Y com duplo swivel (pivôs
giratórios para conexão ao tubo endotraqueal
e circuito do ventilador mecâncico do outro).
Via de instilação com válvula anti-refluxo,
válvula para controle de vácuo com trava por
pressão e tampa protetora na extremidade
distal. Tamanho 14FR - Cânula

R$ 17.010,00 (dezessete mil e dez reais) em nome de CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE
LIMITADA - CNPJ 61.418.042/0001-31, sendo a aquisição de:
2

1.30.06.03698

50

UN

Sistema fechado de aspiração traqueal
composto por sonda de aspiração em PVC de
54 cm, graduada em cm com orifícios na
extremidade distal com ponta arrendondada,
luva plástica siliconizada envolvendo a sonda,
conector em Y com duplo swivel (pivôs
giratórios para conexão ao tubo endotraqueal
e circuito do ventilador mecâncico do outro).
Via de instilação com válvula anti-refluxo,
válvula para controle de vácuo com trava por
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pressão e tampa protetora na extremidade
distal. Tamanho 12FR - Cânula
3

1.30.06.03710

20

UN

Sistema fechado de aspiração traqueal
composto por sonda de aspiração em PVC de
54 cm, graduada em cm com orifícios na
extremidade distal com ponta arrendondada,
luva plástica siliconizada envolvendo a sonda,
conector em Y com duplo swivel (pivôs
giratórios para conexão ao tubo endotraqueal
e circuito do ventilador mecâncico do outro).
Via de instilação com válvula anti-refluxo,
válvula para controle de vácuo com trava por
pressão e tampa protetora na extremidade
distal. Tamanho 10FR - Cânula

CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926,

DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.051 DE 23/03/2020.

De acordo com a Solicitação de Compras 765/2020 - Processo Administrativo nº 348-0310/2020- Funcional Programática nº 10.302.0061.2.078-URGÊNCIA EMERGÊNCIA 02.03.06- Atenção Especializada– Categoria Econômica 3.3.90.30.00- Material de
Consumo- Vínculo 05, suplementada se necessário.
Entrega: Imediata.
Condições de pagamento: À vista
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 344/2020
A presente licitação está consubstanciada nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/93, e no artigo 4º § 1º da Lei 13.979/2020.

Santa Bárbara d'Oeste, 29 de maio de 2020.

LUCIMEIRE C. COELHO ROCHA
Secretária de Saúde
________________________________________________________________________________________________________________________________

Avenida Monte Castelo, 1000, 4º andar, Jardim Primavera – CEP 13450 901
Email: licitacoes@santabarbara.sp.gov.br

Município de Santa Bárbara d’Oeste
Secretaria Municipal de Administ ração
De: Compras
Para: Procuradoria

PARECER JURÍDICO
Conforme parecer jurídico juntado aos autos, entendo que o presente processo
atende às exigências legais, nos termos do art. 24, IV, e parágrafo único do art. 26, da
Lei Federal nº 8.666/93.

Santa Bárbara d'Oeste, 29 de maio de 2020.

Edmilson Salvador
Procurador do Município

DEFIRO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 344/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO.

LAERSON ANDIA
Secretário de Administração
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 344/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255-03-07/2020
OBJETO: ITEM 01- Aquisição de 80 unid. Sistema fechado de aspiração traqueal
composto por sonda de aspiração em PVC de 54 cm, graduada em cm com orifícios na
extremidade distal com ponta arrendondada, luva plástica siliconizada envolvendo a
sonda, conector em Y com duplo swivel (pivôs giratórios para conexão ao tubo
endotraqueal e circuito do ventilador mecâncico do outro). Via de instilação com válvula
anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na
extremidade distal. Tamanho 14FR - Cânula
ITEM 02- Aquisição de 50 unid. Sistema fechado de aspiração traqueal composto por
sonda de aspiração em PVC de 54 cm, graduada em cm com orifícios na extremidade
distal com ponta arrendondada, luva plástica siliconizada envolvendo a sonda, conector
em Y com duplo swivel (pivôs giratórios para conexão ao tubo endotraqueal e circuito
do ventilador mecâncico do outro). Via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula
para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.
Tamanho 12FR - Cânula
ITEM 03- Aquisição de 20 unid. Sistema fechado de aspiração traqueal composto por
sonda de aspiração em PVC de 54 cm, graduada em cm com orifícios na extremidade
distal com ponta arrendondada, luva plástica siliconizada envolvendo a sonda, conector
em Y com duplo swivel (pivôs giratórios para conexão ao tubo endotraqueal e circuito
do ventilador mecâncico do outro). Via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula
para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.
Tamanho 10FR - Cânula
CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926,
DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.051 DE 23/03/2020.
Ratifico o ato da Dispensa de Licitação 344/2020, nos termos do artigo 26 da Lei
Federal nº 8.666, de 21/06/93, e suas alterações.
Santa Bárbara d'Oeste, 29 de maio de 2020.

DENIS EDUARDO ANDIA
Prefeito Municipal
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