
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

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

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00295.000/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: PE 012/2017 

OBJETO:

EMPRESA: A B IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME

CNPJ: 13.193.395/0001-38

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

DADOS BANCÁRIOS: Banco: ITAÚ, Agência: 0663, Conta Corrente nº 20550-8

TELEFONE/FAX: (69)3225-7308  

E-MAIL:

REPRESENTANTE: SIDINÉIA BERNARDES DE MORAES

CPF: 934.785.509-04

LOTE 04

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 Unid. 1725 R$ 3,30 Solidor R$ 5.692,50

 

LOTE 05

1 Unid. 2202 R$ 3,30 Solidor R$ 7.266,60

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 12.959,10

R$ 14.644,77

Quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro mil, setenta e sete centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..........................................................R$ R$ 12.959,10

Doze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos

R$ 1.685,67

Um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 11,51%

 Onze vírgula cinquenta e um por cento

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira

Porto Velho, 31 de outubro de 2017.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR (SONDAS FOLEY, 
SONDAS E OUTROS), visando atender à Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMUSA

Rua: Veneza, nº 4331, Bairro: Nova Esperança, Porto 
Velho-RO

ablicitacao@hotmail.com

SONDA FOLEY Nº 12 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 12, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

SONDA FOLEY Nº 14 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 14, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

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

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

mailto:ablicitacao@hotmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

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

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00295.000/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: PE 012/2017 

OBJETO:

EMPRESA: GLOBO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 11.824.928/0001-07

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

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (69) 3224-3645 Fax: (69) 3224-5984

E-MAIL:

REPRESENTANTE: ALAN ELIAS KAMEL

CPF: 580.880.832-49

LOTE 01

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 Unid 1605 R$ 4,06 Advantive R$ 6.516,30

 

LOTE 02

1 Unid 1605 R$ 4,29 Advantive R$ 6.885,45

LOTE 08

1 Unid 1190 R$ 3,36 Solidor R$ 3.998,40

LOTE 09

1 Unid 918 R$ 3,48 Solidor R$ 3.194,64

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR (SONDAS FOLEY, 
SONDAS E OUTROS), visando atender à Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMUSA

Av. Carlos Gomes,2796, Bairro São Cristóvão,         
 Porto Velho - RO, CEP: 76.804-021.

BANCO DO BRASIL, Agência: 0102-3, conta corrente: 
118880-1

globosaude@gmail.com

SONDA FOLEY Nº 06 DUAS VIAS: em látex; siliconizada, 
ponta arredondada c/dois orifícios contra-laterais; 
estéril; com balão de capacidade máxima de 10ml, dotado 
de válvula antirreflexo; com 2 vias; número do calibre 
estampado em local visível, calibre 06, com gravação 
indelével, embalado em material que garanta a 
integridade do produto; a apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente; com 
registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após 
a data de recebimento definitivo.

SONDA FOLEY Nº 08 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 08, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

SONDA FOLEY Nº 18 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 18, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

SONDA FOLEY Nº 20 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 20, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

mailto:globosaude@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

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

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

LOTE 11

1 Unid 325 R$ 0,56 Markmed R$ 182,00

LOTE 13

1 Unid 3585 R$ 0,61 Markmed R$ 2.186,85

LOTE 14

1 Unid. 4635 R$ 0,63 Medsonda R$ 2.920,05

LOTE 17

1 Unid 3210 R$ 0,74 Markmed R$ 2.375,40

LOTE 18

1 Unid. 725 R$ 0,75 Medsonda R$ 543,75

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 28.802,84

R$ 32.921,55

Trinta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..........................................................R$ R$ 28.802,84

SONDA URETRAL Nº 04: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 06; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

SONDA URETRAL Nº 08: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 06; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

SONDA URETRAL Nº 10: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 06; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

SONDA URETRAL Nº 16: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 16; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

SONDA URETRAL Nº 18: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 16; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

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

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

Vinte e oito mil, oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos

R$ 4.118,71

Quatro mil, cento e dezoito reais e setenta e um centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 12,51%

 Doze vírgula cinquenta e um por cento

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira

Porto Velho, 31 de outubro de 2017.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

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

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00295.000/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: PE 012/2017 

OBJETO:

EMPRESA: L R BATISTA -EPP

CNPJ: 19.859.630/0001-44

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

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (69) 3301-2125 Fax: (69) 8153-2225

E-MAIL:

REPRESENTANTE: LEANDRO RIBEIRO FERNANDES BATISTA

CPF: 004.235.872-85

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

LOTE 03

1 Unid. 1625 R$ 4,34 Medsonda R$ 7.052,50

LOTE 06

1 Unid. 1188 R$ 3,36 Medsonda R$ 3.991,68

LOTE 07

1 Unid. 150 R$ 4,22 Medsonda R$ 633,00

LOTE 10

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR (SONDAS FOLEY, 
SONDAS E OUTROS), visando atender à Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMUSA

Rua: Salgado Filho,1616,  Esquina com Paulo Leal, 
Bairro: Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO, 
CEP:76.804-118 

BANCO DO BRASIL, Agência: 3181-X, conta corrente: 
36012-0

lrdistribuidora01@hotmail.com

SONDA FOLEY Nº 10 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 10, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

SONDA FOLEY Nº 16 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 16, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

SONDA FOLEY Nº 16 TRÊS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 3 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 16, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

mailto:lrdistribuidora01@hotmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

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

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

1 Unid. 894 R$ 3,41 Medsonda R$ 3.048,54

LOTE 12

1 Unid. 2335 R$ 0,68 Medsonda R$ 1.587,80

LOTE 15

1 Unid. 6635 R$ 0,70 Medsonda R$ 4.644,50

 

LOTE 16

1 Unid. 5110 R$ 0,72 Medsonda R$ 3.679,20

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 24.637,22

R$ 25.898,50

Vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..........................................................R$ R$ 24.637,22

Vinte e quatro mil, seiscentos e três e sete reais e vinte e dois centavos   

R$ 1.261,28

Um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 4,87%

 Quatro vírgula oitenta e sete por cento

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira

Porto Velho, 31 de outubro de 2017.

SONDA FOLEY Nº 22 DUAS VIAS: em látex; 
siliconizada, ponta arredondada c/dois orifícios 
contra-laterais; estéril; com balão de capacidade 
máxima de 10ml, dotado de válvula antirreflexo; 
com 2 vias; número do calibre estampado em local 
visível, calibre 22, com gravação indelével, 
embalado em material que garanta a integridade do 
produto; a apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente; com registro na 
ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data 
de recebimento definitivo.

SONDA URETRAL Nº 06: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 06; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

SONDA URETRAL Nº 12: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 12; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

SONDA URETRAL Nº 14: confeccionada em polivinil 
(PVC), flexível e transparente; para sondagem 
uretral; com no mínimo 35 cm de comprimento; 
número 14; com conector universal; não 
lubrificada; estéril, atóxica e apirogênica; 
embalado em material apropriado com barreira 
microbiana que permita a transferência asséptica; 
a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação vigente; com registro na ANVISA, 
validade mínima de 1 (um) ano após a data de 
recebimento definitivo.

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

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