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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

EMPRESA: EPI INDUSTRIA

CNPJ: 02.231.948/0001-83

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): AVENIDA CARLOS GOMES Nº1849, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

TELEFONE/FAX: (69) 3221-2222 / 99226-6101

E-MAIL:

REPRESENTANTE: JEDSON RODRIGUES LOBO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR TOTAL 

1 PAR 250 VOLK 2,60 650,00

2 PAR 250 VOLK 2,60 650,00

3 PAR 250 VOLK 2,60 650,00

10 UNIDADE 4500 DUPON 78,00 351.000,00

15 PACOTE 400 CGC 18,30 7.320,00

19 CAIXA 10000 TALGE 195,00 1.950.000,00

20 PAR 14000 SANRO 1,60 22.400,00

21 PAR 17000 SANRO 1,60 27.200,00

22 PAR 9750 SANRO 1,60 15.600,00

24 UNIDADE 1477 DELTA 3,90 5.760,30

VALOR TOTAL : R$ 2.381.230,30

VALOR TOTAL DOS ITENS ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 2.381.230,30

DOIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Porto Velho – RO, 07 de abril de 2020.

ADM.PROTECAONORTE@GMAIL.COM

VALOR 
UNITÁRIO 

LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha 
natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face 
palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 
cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil 
Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. Acondicionada em 
embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade. registro na anvisa/ministério da saúde. o prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha 
natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face 
palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 
cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil 
Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. Acondicionada em 
embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade. registro na anvisa/ministério da saúde. o prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha 
natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face 
palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento:  7 (P): 32 
cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil 
Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. Acondicionada em 
embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade. registro na anvisa/ministério da saúde. o prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

MACACÃO IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA, com punho ou elástico e abertura 
posterior, feito em material resistente de boa qualidade não alergênico, que 
proporcione barreira antimicrobiana efetiva. Com touca acoplada

TOUCA DESCARTÁVEL confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno não 
estéril com elástico, atóxico e antialérgico, gramatura no minimo 30. procedência, data 
de fabricação, validade e lote. pct com 100 UND.
MÁSCARA Cirúrgicas Descartáveis – máscara  cirúrgica (composta no mínimo de 3 
tecido não tecido) fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico simples, atóxico, 
descartável, de uso único. Embalagem com 50 UND.
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (confeccionada em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente à tração, punho CM bainha ou frisos, comprimento mínimo de 
28 cm, lubrificada com material atóxico; condicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos de 
mão direita e esquerda e numeração; envelopada aos pares em embalagem de papel 
grau cirúrgico e/ou com filme.

LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (confeccionada em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente à tração, punho cm bainha ou frisos, comprimento mínimo de 
28 cm, lubrificada com material atóxico; condicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos de 
mão direita e esquerda e numeração; envelopada aos pares em embalagem de papel 
grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo 
externamente dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização) data 
de fabricação, prazo de validade. registro na ANVISA/ministério da saúde. o prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (confeccionada em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente à tração, punho cm bainha ou frisos, comprimento mínimo de 
28 cm, lubrificada com material atóxico; condicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos de 
mão direita e esquerda e numeração; envelopada aos pares em embalagem de papel 
grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo 
externamente dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, data 
de fabricação, prazo de validade. registro na ANVISA/ministério da saúde. o prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

PROTETOR OCULAR – óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, 
possui armação de nylon e hastes com comprimento regulável, tamanho único e 
lentes incolors.
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