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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00008/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2019

Ata de Registro de Preço: 067/2019

EMPRESA: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI – ME

CNPJ: 11.619.992/0001-56

TELEFONE/FAX: (11) 5011-2650
E-MAIL:
REPRESENTANTE: Rodrigo Benjamin Delgato
CPF: 298.098.228-80

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA VALOR TOTAL

1 UNID 384 WELL LEAD R$ 14,58 R$ 5.598,72

OBJETO: SRPp - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (Dreno de penrose, e Kit para drenagem 
de tórax)

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Taquaruçú, 465, Jabaquara, São Paulo – SP, 
CEP: 04.346-040

atendimento@priom.com.br

VALOR 
UNITÁRIO

DRENO DE PENROSE Nº 1 
confeccionado em SILICONE grau 
farmacêutico, transparente e 
flexível, descartável, estéril, 
em óxido de etileno, atóxico, 
formato tubular, uniforme em 
toda a sua extensão, com paredes 
finas e maleáveis. Possui uma 
linha radiopaca em toda sua 
extensão para identificação e 
posicionamento através de Raio 
X. Sua parte interna tem um 
desenho corrugado que não 
permite a colabamento de suas 
paredes, possibilitando uma 
excelente drenagem sem 
interrupções, antialérgico, 
antiaderente, hidrofóbico e não 
provoca irritação. Embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. 
Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 
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2 UNID 384 WELL LEAD R$ 16,92 R$ 6.497,28

3 UND 324 WELL LEAD R$ 19,13 R$ 6.198,12

DRENO DE PENROSE Nº 2 
confeccionado em SILICONE grau 
farmacêutico, transparente e 
flexível, descartável, estéril, 
em óxido de etileno, atóxico, 
formato tubular, uniforme em 
toda a sua extensão, com paredes 
finas e maleáveis. Possui uma 
linha radiopaca em toda sua 
extensão para identificação e 
posicionamento através de Raio 
X. Sua parte interna tem um 
desenho corrugado que não 
permite a colabamento de suas 
paredes, possibilitando uma 
excelente drenagem sem 
interrupções, antialérgico, 
antiaderente, hidrofóbico e não 
provoca irritação. Embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. 
Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.

DRENO DE PENROSE Nº 3 
confeccionado em SILICONE grau 
farmacêutico, transparente e 
flexível, descartável, estéril, 
em óxido de etileno, atoxico, 
formato tubular, uniforme em 
toda a sua extensão, com paredes 
finas e maleáveis. Possui uma 
linha radiopaca em toda sua 
extensão para identificação e 
posicionamento através de Raio 
X. Sua parte interna tem um 
desenho corrugado que não 
permite a colabamento de suas 
paredes, possibilitando uma 
excelente drenagem sem 
interrupções, antialérgico, 
antiaderente, hidrofóbico e não 
provoca irritação. Embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. 
Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.
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4 UND 240 WELL LEAD R$ 16,66 R$ 3.998,40

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 22.292,52

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 29.018,52

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 6.726,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 23,18%

Porto Velho, 03 de dezembro de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

DRENO DE PENROSE Nº 4, 
confeccionado em SILICONE grau 
farmacêutico, transparente e 
flexível, descartável, estéril, 
em óxido de etileno, atóxico, 
formato tubular, uniforme em 
toda a sua extensão, com paredes 
finas e maleáveis. Possui uma 
linha radiopaca em toda sua 
extensão para identificação e 
posicionamento através de Raio 
X. Sua parte interna tem um 
desenho corrugado que não 
permite a colabamento de suas 
paredes, possibilitando uma 
excelente drenagem sem 
interrupções, antialérgico, 
antiaderente, hidrofóbico e não 
provoca irritação. Embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. 
Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00008/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2019

Ata de Registro de Preço: 067/2019

EMPRESA: L R F BATISTA - ME 

CNPJ: 19.859.630/0001-44

TELEFONE/FAX: (69) 3301-2125, (69) 9-8153-2225
E-MAIL:
REPRESENTANTE: Leandro Ribeiro Fernandes Batista
CPF: 004.235.872-85

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA VALOR TOTAL

5 KIT 396 R$ 84,20 R$ 33.343,20

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 33.343,20

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 33.343,20

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 0,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

Porto Velho, 03 de dezembro de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

OBJETO: SRPp - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (Dreno de penrose, e Kit para 
drenagem de tórax)

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Salgado Filho, 1616, bairro Nossa Senhora 
das Graças, Porto Velho – RO, Cep: 76.804-118

lrdistribuidora01@hotmail.com

VALOR 
UNITÁRIO

KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 
32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 
2000ML – Frasco coletor rígido 
em PVC cristal, graduado, tampa 
com rosca rápida, tampa com 
três vias, tubo interno 
biselado, espiral plástico para 
evitar o acotovelamento da 
extensão, clamp para 
interrupção do fluxo, tubo 
extensor em PVC, aptador 
universal de drenos e alça de 
sustentação para transporte. + 
Dreno Torácico fabricado em 
silicone grau farmacêutico, 
radiopaco, multifenestrado, 
acompanhado de conector 
universal ajustável).

MEDSHARP 
FOYOMED
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