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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

EMPRESA: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP

CNPJ: 27.048.093/0001-80

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 2194 SALA A, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

TELEFONE/FAX: (69) 3224-5672 / 981161102

E-MAIL: REGIONALCSE@HOTMAIL.COM

REPRESENTANTE: ANTONIO ALVES DE SOUSA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR TOTAL 

8 UNIDADE 18000 GLOBAL 1,45 26.100,00

9 UNIDADE 6000 LABOR 1,39 8.340,00

12 CAIXA 8200 75,00 615.000,00

13 CAIXA 2200 79,50 174.900,00

14 CAIXA 8500 73,50 624.750,00

23 UNIDADE 44310 ESTERIL 7,59 336.312,90

26 CAIXA 13526 GTECH 4,90 66.277,40

VALOR TOTAL : R$ 1.851.680,30

VALOR TOTAL DOS ITENS ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 1.851.680,30

UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Porto Velho – RO, 07 de abril de 2020.

VALOR 
UNITÁRIO 

SWAB DE RAYON Swab combinado (15 cm) de Rayon, descartável,estéril, com 
ponta de fibras de Naylon, haste plástico flexível com ponta flexível em poliestireno, 
acondicionado individualmente, para coleta de espécime. 

TUBO CÔNICO. Tubo Cônico, Tipo Falcon, estéril, em polipropileno, transparente, 
com tampa rosqueável, resistente à autoclavagem a 121°C, por até 10mints, graduado 
com superfície para marcação de amostra, fundo cônico com capacidade para 15 ml 
(17x119mm), com etiqueta de identificação. 

ÁLCOOL EM GEL 70º COM 500G, Álcool etílico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente, 
desnaturante e água. gel incolor, límpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante, característico 
de álcool,  embalagem contendo identificação, data de fabricação e validade, lote, registro no ms-
svs, tenha aprovação do inmetro. Caixa com 12 UND.

ÁLCOOL, ETÍLICO, HIDRATADO, GRADUAÇÃO A 92,8% INPM, certificado INMETRO. 
Neutro/tradicional (sem fragrâncias ou colorações). Embalagem: frasco plástico de 1 litro, contendo 
nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 12 UND.

ÁLCOOL 70% 1000ML: Álcool etílico hidratado 70% acondicionado em frasco plástico resistente 
descartável, lacrado de 1000ml, que permite a visualização do conteúdo, apresentar cheiro 
característico, embalagem contendo identificação, data de fabricação e validade, lote, registro no 
ms-svs de 23/10/1996, tenha aprovação do INMETRO. Caixa com 12 UND.

AVENTAL DE PROTEÇÃO  IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, COM ELÁSTICO 
NOS PUNHOS para procedimentos de higienização confeccionado em não tecido 
100%  polipropileno+ polietileno, gramatura de no mínimo 50g/mm, fechamento 
através de tiras com amarras externas, atoxicas e antialérgicas, indicado para 
proteger o profissional durante a manipulação e  aplicação dos procedimentos 
cirúrgicos e materiais contaminados, tamanho único o produto deve atender a NBR 
15317-2.

LANCETA DE AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL, ponta em bisel embutida em corpo 
plástico resistente ou outro material compatível, tamanho 30G, caixa com 50 
unidades,  com retração automática da agulha, acionada por punção de contato em 
polpa digital com tampa protetora de fácil remoção, descartável após o uso, não sendo 
possível a reutilização, 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, com certificado de boas 
práticas de fabricação do produto e controle por linha de produção/produto, emitido 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).
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