
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: 08.00297/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 015/2017 

OBJETO:

EMPRESA: GLOBO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – EPP

CNPJ: 11.824.928/0001-07

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

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL – Ag.: 0102-3 c/c: 118880-1

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

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Alan Elias Kamel

CPF: 580.880.832-49

LOTE 02

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 UND 750 R$ 6,52 PROCARE R$ 4.890,00

 

LOTE 03

1 UND 755 R$ 6,51 PROCARE R$ 4.915,05

LOTE 05

1 UND 2475 R$ 0,78 ASPIRO R$ 1.930,50

LOTE 06

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR – AGULHA DE RAQUI, 
SONDAS E TUBOS, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMUSA.

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

globosaude@gmail.com

AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para anestesia 
raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; 
quincke; calibre 26g x 3 1/2"; canhão translúcido, 
tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em 
material que garanta a integridade do produto; a 
apresentação do produto devera obedecer a 
legislação atual vigente; validade mínima de 01 
(um) ano após a data de entrega definitiva.

AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia 
raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; 
quincke; calibre 27g x 3 1/2"; canhão translúcido, 
tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em 
material que garanta a integridade do produto; a 
apresentação do produto devera obedecer a 
legislação atual vigente; validade mínima de 01 
(um) ano após a data de entrega definitiva.

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, 
transparente, flexível, contendo válvula 
intermitente para pressão negativa, deve conter 
três orifícios na sua extremidade de estalo e 
conector na extremidade proximal para 
intermediário. embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura 
em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade, unidade e com registro na anvisa.

mailto:globosaude@gmail.com
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1 UND 2092 R$ 0,79 ASPIRO R$ 1.652,68

LOTE 09

1 UND 2475 R$ 0,90 ASPIRO R$ 2.227,50

LOTE 10

1 UND 950 R$ 0,90 ASPIRO R$ 855,00

LOTE 11

UND 2100 R$ 1,04 ASPIRO R$ 2.184,00

LOTE 12

UND 900 R$ 1,05 ASPIRO R$ 945,00

LOTE 13

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, 
transparente, flexível, contendo válvula 
intermitente para pressão negativa, deve conter 
três orifícios na sua extremidade de estalo e 
conector na extremidade proximal para 
intermediário. embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura 
em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade, unidade e com registro na anvisa.

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, 
transparente, flexível, contendo válvula 
intermitente para pressão negativa, deve conter 
três orifícios na sua extremidade de estalo e 
conector na extremidade proximal para 
intermediário. embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura 
em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade, unidade e com registro na anvisa.

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, 
transparente, flexível, contendo válvula 
intermitente para pressão negativa, deve conter 
três orifícios na sua extremidade de estalo e 
conector na extremidade proximal para 
intermediário. embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura 
em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade, unidade e com registro na anvisa.

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, 
transparente, flexível, contendo válvula 
intermitente para pressão negativa, deve conter 
três orifícios na sua extremidade de estalo e 
conector na extremidade proximal para 
intermediário. embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura 
em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade, unidade e com registro na anvisa.

SONDA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, 
transparente, flexível, contendo válvula 
intermitente para pressão negativa, deve conter 
três orifícios na sua extremidade de estalo e 
conector na extremidade proximal para 
intermediário. embalagem individual em papel grau 
cirúrgico com face em polipropileno, com abertura 
em pétala, constando externamente identificação e 
procedência, data e tipo da esterilização e tempo 
de validade, unidade e com registro na anvisa.
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UND 1000 R$ 0,77 MARKMED R$ 770,00

LOTE 14

UND 950 R$ 0,87 MARKMED R$ 826,50

LOTE 15

UND 632 R$ 0,93 MARKMED R$ 587,76

LOTE 16

UND 835 R$ 1,07 MARKMED R$ 893,45

LOTE 17

UND 885 R$ 1,22 MARKMED R$ 1.079,70

LOTE 18

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08: confeccionada em 
polivinil, siliconizada, transparente, flexível, 
extremidade arredondada, atraumática, orifício na 
proximidade distal e nas laterais; conector 
universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com 
dados de identificação, procedência; data de 
fabricação, data, tipo e validade de 
esterilização; número do lote; 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 NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10: confeccionada em 
polivinil, siliconizada, transparente, flexível, 
extremidade arredondada, atraumática, orifício na 
proximidade distal e nas laterais; conector 
universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com 
dados de identificação, procedência; data de 
fabricação, data, tipo e validade de 
esterilização; número do lote; 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 NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14: confeccionada em 
polivinil, siliconizada, transparente, flexível, 
extremidade arredondada, atraumática, orifício na 
proximidade distal e nas laterais; conector 
universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com 
dados de identificação, procedência; data de 
fabricação, data, tipo e validade de 
esterilização; número do lote; 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 NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16: confeccionada em 
polivinil, siliconizada, transparente, flexível, 
extremidade arredondada, atraumática, orifício na 
proximidade distal e nas laterais; conector 
universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com 
dados de identificação, procedência; data de 
fabricação, data, tipo e validade de 
esterilização; número do lote; 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 NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18: confeccionada em 
polivinil, siliconizada, transparente, flexível, 
extremidade arredondada, atraumática, orifício na 
proximidade distal e nas laterais; conector 
universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com 
dados de identificação, procedência; data de 
fabricação, data, tipo e validade de 
esterilização; número do lote; 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.
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UND 1010 R$ 1,28 MARKMED R$ 1.292,80

LOTE 19

UND 825 R$ 1,46 MARKMED R$ 1.204,50

LOTE 23

1 UND 305 R$ 4,26 VITAGOLD R$ 1.299,30

LOTE 24

1 UND 355 R$ 4,22 VITAGOLD R$ 1.498,10

LOTE 25

1 UND 355 R$ 4,22 VITAGOLD R$ 1.498,10

LOTE 26

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20: confeccionada em 
polivinil, siliconizada, transparente, flexível, 
extremidade arredondada, atraumática, orifício na 
proximidade distal e nas laterais; conector 
universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com 
dados de identificação, procedência; data de 
fabricação, data, tipo e validade de 
esterilização; número do lote; 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 NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22: confeccionada em 
polivinil, siliconizada, transparente, flexível, 
extremidade arredondada, atraumática, orifício na 
proximidade distal e nas laterais; conector 
universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, 
estéril, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com 
dados de identificação, procedência; data de 
fabricação, data, tipo e validade de 
esterilização; número do lote; 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.

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 5,0, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 5,5, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 6,0, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.
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1 UND 420 R$ 3,73 VITAGOLD R$ 1.566,60

LOTE 27

1 UND 490 R$ 4,06 VITAGOLD R$ 1.989,40

LOTE 28

1 UND 540 R$ 4,31 VITAGOLD R$ 2.327,40

LOTE 29

1 UND 550 R$ 4,18 VITAGOLD R$ 2.299,00

LOTE 30

1 UND 540 R$ 4,04 VITAGOLD R$ 2.181,60

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 40.913,94

R$ 42.596,28

QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..........................................................R$ R$ 40.913,94

QUARENTA MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

R$ 1.682,34

UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 3,95%

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.5 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 6,5, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 7,0, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.5 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 7,5, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 8,0, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5 COM CUFF: Tubo 
endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, formato: curva de Margill, 
tamanho: 8,5, conector padrão, graduação: 
graduado, características adicionais: com balão, 
componentes: marcador radiopaco, esterilidade: 
descartável, estéril, embalagem individual, tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima 
de 1 (um) ano.

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

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ..............................................................R$
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TRÊS VIRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO

VÂNIA RODRIGUES
Pregoeira

Porto Velho, 30 de outubro de 2017.
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