
Página 1

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00109/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 109/2018

EMPRESA: L R F BATISTA – ME

CNPJ: 19.859.630/0001-44

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 3181-X, c/c: 36012-0

TELEFONE/FAX: (69) 3301-2125 e (69) 3302-0125

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Leandro Ribeiro Fernandes Batista

CPF: 004.235.872-85

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 UNID. 29.074 R$ 31,19 SOLIDOR R$ 906.818,06

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 906.818,06

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

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

lrdistribuidora01@hotmail.com

Seringa de 1 ml: confeccionada em 
plástico transparente, atóxico, 
uso único, descartável, estéril, 
embalagens individualizadas com 
abertura séptica; Caixa com 100 
(cem) unidades. Escala externa 
gravada, indelével, precisa e 
visível até 100 UI; Flange com 
formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à 
seringa quando em superfície 
plana; Êmbolo deslizável, ajustado 
ao corpo da seringa, de modo a 
impedir a entrada de ar, sem 
espaço morto (sem espaços vazios), 
com anel de retenção de borracha 
fixado em sua extremidade de modo 
a impedir vazamento de ar e 
líquido; Agulha confeccionada em 
aço inoxidável, fixa 30G (fixa de 
8,0 mm x 0,30 mm), siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica, 
reta, oca, com bisel trifacetado, 
afiada, com canhão translúcido, 
provida de protetor plástico (ou 
material compatível) que permita 
perfeita adaptação do canhão; 
Embalagem externa resistente que 
garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, 
trazendo número do lote / número 
de série ou outra metodologia de 
identificação impressa na caixa do 
produto para identificar/rastrear 
o produto, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. A validade 
mínima deverá ser de 1 (um) ano a 
partir da data da entrega. 
Registro do produto emitido pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde 
(ANVISA).
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VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 1.672.336,48

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 906.818,06

Novecentos e seis mil oitocentos e dezoito reais e seis centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 765.518,42

Setecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 45,78%

Quarenta e cinco vírgula setenta e oito por cento

Porto Velho, 10 de outubro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Um milhão seiscentos e setenta e dois mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e oito 
centavos


