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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00293/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: 014/2017/SEMUSA 
EMPRESA: GLOBAL COMÉRCIO E PRODUTOS PARA SAÚDE – LDTA
CNPJ: 11.824.928/0001-07

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (69) 3224-3645/ (69) 99229-4203
E-MAIL:
REPRESENTANTE: Alan Kamel
CPF: 580.880.832-49

LOTE 010
ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

10 UNID 4128 R$ 0,79 Vitagold R$ 3.261,12

LOTE 12

12 UNID 750 R$ 3,18 Lamedid R$ 2.385,00

LOTE 13

13 UNID 5280 R$ 0,85 Adlin R$ 4.488,00

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

AV. Carlos Gomes, 2796 – São Cristóvão, 76.804-021 – 
Porto Velho/RO.

Banco do Brasil, Agência: 0102-03, conta corrente: 
118.880-1

licitacoesglobosaude@gmail.com  

EQUIPO EM DUAS VIAS (POLIFIX)para 
administração simultânea de soluções 
parenterais, com comprimento de tubo 
efetivo entre as conexões de 
aproximadamente 0,14m, predominantemente 
transparente, com, no mínimo dois 
conectores fêmeas, com protetores e 
conector macho com protetor. Tubo 
flexível com derivação para duas vias, em 
forma de “y”, confeccionado em material 
atóxico, apirogênico, adaptadores com 
tampa e pinça. Deve-se conter um par de 
tampas de proteção a maiôs, para maior 
segurança de proteção. Validade de no 
mínimo 01 ano. Embalado individualmente e 
especificado em grau cirúrgico. 
Apresentar registro do produto na ANVISA 
e boas práticas de fabricação.

Equipo para transfusão de sangue 
com ponta perfurante para bolsa 
de sangue, câmara dupla flexível, 
transparente incolor e contínua, 
sendo parte superior para 
filtragem, com filtro de 200 
Microlitros, permeável em toda a 
sua extensão e parte inferior 
para controle de gotejamento (20 
GTS = 1 mL), tubo de PVC com 
1,5M, atóxico, transparente e 
incolor, pinça de rolete com 
esbarro nas duas extremidades, 
intermediaria, LUER universal de 
cor transparente, apirogênico, 
descartável. Embalagem c/ dados 
de lote, validade, identificação, 
procedência e registro em órgão 
competente.

Espéculo vaginal descartável tipo 
collins, TAMANHO PEQUENO 
descartável, estéril, não 
lubrificado, com valvulas 
anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato 
dos fórnices vaginais que 
articulam-se pela ação de um 
dispositivo de abertura 
rosqueador (parafuso borboleta), 
em material poliestireno de alto 
impacto, indeformável.
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LOTE 14

14 UNID 3900 R$ 1,53 Adlin R$ 5.967,00

LOTE 15

15 UNID 4920 R$ 1,30 Adlin R$ 6.396,00

LOTE 19

19 UNID 6210 R$ 2,32 Adlin R$ 14.407,20

LOTE 22

22 UNID 2970 R$ 19,99 Advantive R$ 59.370,30

LOTE 27

27 UNID 86154 R$ 1,04 Descarpak R$ 89.600,16

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 185.874,78

Cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos.

R$ 199.138,32

Cento e noventa e nove mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos.

R$ 13.263,54

Treze mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro reais.

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 7,14%

Porto Velho – RO, 30 de outubro de 2017.

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS
Equipe de Apoio

Espéculo vaginal descartável, 
tipo collins, TAMANHO GRANDE, 
descartável, estéril, não 
lubrificado, com valvulas 
anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato 
dos fórnices vaginais que 
articulam -se pela ação de um 
dispositivo de abertura 
rosqueador (parafuso borboleta), 
em material poliestireno de alto 
impacto, indeformável.

Espéculo vaginal descartável, 
tipo collins, TAMANHO MÉDIO, 
descartável, estéril, não 
lubrificado, com valvulas 
anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato 
dos fórnices vaginais que 
articulam -se pela ação de um 
dispositivo de abertura 
rosqueador (parafuso borboleta), 
em material poliestireno de alto 
impacto, indeformável.

Kit papanicolau. Especificação: 
descartável estéril, grau 
cirúrgico, contendo: especulo 
vaginal transparente TAMANHO G, 
escova endocervical, espatual de 
madeira modelo ayres, par de luva 
plástica eva, estojo porta 
laminas de plástico contendo 
espaço para identificação do 
paciente, data de coleta, idade 
do paciente, nome do medico 
solicitante, nome do laboratório, 
material e nome da unidade, e 
lamina de unidade - 1ª linha

LÂMINA DE BISTURI N°S22: Lâmina 
de bisturi; em aço-carbono; 
número 22; estéril; com perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação 
e sem rebarbas; Caixa com 100 
unidades; o produto devera ser 
entregue com laudo que comprove 
sua esterilidade; Com registro na 
ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) 
ano.

Equipo macro gotas c/injetor 
lateral:  com câmara flexível 
dispositivo para infusão, 
controle de fluxo e dosagem de 
soluções parenterais. Composto de 
lanceta perfurante para conexão 
ao recipiente de solução; câmara 
transparente para visualização do 
gotejamento.

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO .......................................................R$

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ...............................................................R$


