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DESCRITIVO FORNECEDOR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CAAPSML-305/2018 

 
 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº PG/CAAPSML-219/2018 
Empresa: J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA - CNPJ/MF: 07.370.983/0001-05. 

 
 
Os descritivos lançados na Ata de Registro de Preços (ARP) acima citada representam os 

materiais desejados para aquisição, porém, tais não comtemplam os descritivos particulares de cada 
contratado, uma vez que estas detêm seus próprios registros. 

Sendo, lançamos os descritivos indicados pela vencedora dos lotes abaixo, em conformidade 
com a ARP. 
 

 

LOTE CÓDIGO DESCRITIVO PRODUTO 
MARCA / REG. 

ANVISA 

44 028799 

Kit de Monitorização Neonatal Logical® - Descrição: Kit completo 

p/ monitorização de pressão para uso em pacientes neonatais 

com cartucho descartável compatível com sistema de transdutor 

permanente modelo MX960, com membrana na placa de 

montagem e sistema de teste e aferição do transdutor, contendo: 

dispositivo de flush de 30cc/h, ergonômico em forma de gatilho; 

para uso com bomba de infusão, torneira do zero incorporada ao 

cartucho descartável; 2 torneiras de 3 vias e 1 linha de pressão 

em PVC de baixa complacência com conectores luer lock macho-

fêmea com 30cm.RMS:80228990023// Marca: Medex- Smiths 

Medical// Fabricante: MEDEX DE MEXICO, SA DE CV - MÉXICO// 

Código: MX9630A 

MEDEX – SMITHS 
MEDICAL / 

80228990023 

45 027069 

Kit completo p/ monitorização de pressão para uso em pacientes 

adultos, com cartucho descartável compatível com sistema de 

transdutor permanente modelo MX960, ou similar, com membrana 

na placa de montagem e sistema de teste e aferição do 

transdutor, contendo: equipo de soro macrogotas com 60"de 

comprimento, com conector luer lock macho e filtro de partículas; 

dispositivo de flush de 3cc/h, com atuador ergonômico em forma 

de gatilho; torneira do zero incorporada ao cartucho descartável; 1 

torneira de 3 vias e 2 linhas de pressão em PVC de baixa 

complacência com conectores luer lock macho-fêmea com 48" e 

12", respectivamente./ Marca Medex/Smiths Medical//RMS  

80228990023 / Fabricante:Smiths Medical ASD, INC – Estados 

Unidos/ Código do Produto MX9604A 

MEDEX – SMITHS 
MEDICAL / 

80228990023 

54 006506 

Manifold com 3 torneiras de 3 vias para alta pressão - 550PSI, 

para uso em hemodinâmica, com base anatômica, manopla do 

tipo "OPEN" e conector luer-lock rotativo de alta 

pressão.Marca:Medex/Smiths Medical// Fabricante: SMITHS 

HEALTHCARE MANUFACTURING SA DE CV - MÉXICO// RMS: 

80228990011// Código: MX1323MR   

SMITHS 
HEALTHCARE 

MANUFACTURING 
SA CV / 

80228990011 

 
Este documento visa auxiliar os envolvidos nos processos que se utilizem da ARP. 
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