
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2022

Aos dois três do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-

se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e

equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES designados conforme Portaria n°

123/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao

PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a Aquisição de materiais de alimentação, higiene, limpeza e utensílios para

uso de todas as Secretarias do município de Planalto-PR, tendo como valor máximo

a importância R$ 683.861,75 (Seiscentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta

e um reais e setenta e cinco centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os

representantes das empresas: BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, o Sr.

Amarildo Paim Henrique, STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, o Sr.

Edisson Luiz Schiticoski, SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP, a Sra. Joslei

Maristela Hartmann, ITAMAR MAURI MULLER - ME, o Sr. Itamar Mauri Muller,

VOCIR OTÁVIO FERNANDES E CIA LTDA, a Sra. Mayara Fernandes,

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA — ME, o Sr. Paulo Martinkoski,

DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA, o Sr. Dirlei José Paloschi. Dando continuidade, a

Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao finai da sessão

pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na

mesma. Na seqüência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a

colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com

a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução.

Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi

realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas

válidas, consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

IBACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA ~ I

ROMATIZADOR/NE
UTRALI2AD0R DE
ODORES PARA

AMBIENTE, em forma
de aerossol,

fragrância agradável,

glamour lUN 700,00 |7,64 15.348,00
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33

35

nâo contendo

clorofluorcarbono-cfc
(inofensivo à camada
de ozônio). Registro no
ministério da saúde.

Embalagem contendo
o nome do fabricante,
data de fabricação e
prazo de validade.
Embalagem; frasco
com 400ml.

DESINFETANTE

Líquido de uso
GERAL - age de modo
efetivo, removendo

totalmente os diversos
tipos de sujidades e
manchas.

Composição:
associação de
tensoativos nâo iònicos
e catiônicos. agentes
sequestrantes, agentes
emulsionantes,
corantes, essência

lavanda/floral e veículo
aquoso. Galão
capacidade mínima de
5 litros. Diluição
mínima: 1:20. Com

registro na ANVISA.

DETERGENTE

DESENGORDURANT

EAMONIACAL,
impador para sujeira
3esada, com ação
desengordurante com
enxágüe para pisos,
com alto poder de
remoção de óleos e
gorduras(fogões,
coifas, suggar e
outros) e, em ladrilhos
e outros pisos
encerados ou outros

acabamentos, anula

cheiro de gordura e
Titura. 'Ideal para
impeza pesada, faixa
de concentração para
o uso: de 1,0 a 5,0%
de 10 a 50 ml por litro
de água), aspecto:
líquido; ph 10,0 - 11,5;
composição química:
tensoativo aniônico,
amònia, alcalinizante e
sequestrante, princípio
ativo: dodecilbenzeno

suifonato de sódio (n®
cas 25155 - 30 - 0) 4,0
-7,0%. embalagem:

siprollmp

siprolimp

UN

UN

600,00 8,80

400,00 35,50

5.280,00

14.200,00
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44

bombona de 5 litros.

ESPONJA DE LOUÇA
DUPLA FACE (fibra e
espuma), formato
retangular, medindo
110x75x23 mm,
abrasividade média.

Composição; espuma
de poíiuretano com
bactericida, fibra
sintética com abrasivo.

Pacote com 3

unidades. O produto
deve possuir
características de

desempenho e
durabilidade iguais ou
superiores ao produto
da marca scotch-brite,
fabricante 3m

comprovado por laudo
expedido por
laboratório habilitado.

expofior
a

PCTE 2.600,00 2,26 5.876,00

60 LIXEIRA em polietileno
com capacidade para
60 litros com tampa.

arqplast UN 30,00 60,70 1.821.00

62 LIXEIRA, material
aoiietileno, capacidade
80 litros, com tampa,
brmato cilíndrico.

arqplast UN 30,00 80,80 2.424,00

75 PAPEL, TOALHA, em
bobina, cor branca,
largura mínima 20cm,
comprimento mínimo
lOOm, com variação
em ate -2% (menos
dois por cento), sem
odor, textura com

relevo sensível ao tato

gofrado), 100% fibras
celulósicas virgem, não
reciclado. Embalagem:
contendo informações
sobre o produto e o
ébricante, sendo todos
os dizeres em língua
portuguesa (Brasil).
Critérios de

conferência e inspeção
no recebimento: visual,
por cheiro, tato e

medição.

Cada fardo com 12

pacotes contendo 02
unidades.

ropicos FRD 500,00 55,00 27.500,00

85 RODO DE ESPUMA
com cabo utilizado

para limpeza de
azulejos, pisos

bach UN 200,00 12,55 2.510.00
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rústicos, paredes,
forros em alvenaria.

Espuma com alta
resistência. Base em

madeira com espuma
grampeada largura;40
cm, densidade da
espuma: média

SABONETE LÍQUIDO
PARA MÃO - sabonete
antisséptico para
higiene das mão.
Limpeza e assepsia
das mãos com eficácia

contra um amplo
espectro de micro
organismos
(staphylococcusaureau
s, escherichia coli,
pseudomonasaerugino
sa, e saimonela

choleraesuis). Faixa de
concentração para o
uso: puro. Aspecto:
líquido viscoso; ph 6,0
-8,0; composição
química:

tensoativoaniônico,
tensoativo não iônico,
tensoativoanfótero e

agente bactericida;
princípio ativo:
triclosan (n° cas 3380-
34-5) 0,3-0,5%.
Embalagem com 5
litros.

yge UN 400,00 22,45 8.980,00

92 SACO DE LIXO AZUL,
não transparente,
capacidade de 100
litros, medindo 75 cm
(largura) x 1,05 cm
(altura mínima),
fabricados com resinas

termoplásticas de alta
resistência, compatível
com a sua capacidade
para acondicionamento
de resíduos comuns,
devendo estar em

conformidade com as
normas da ABNT. nbr

9190/9191/13055/1305
6 apresentado em rolo
com 25 unidades.

ecoo RL 1.500,00 8,10 12.150,00

93 SACO DE LIXO AZUL.
não transparente,
capacidade de 15
litros, medindo 39 cm
largura) x 58 cm
altura mínima),
ábricados com resinas

termopiásticas de alta

ecoo RL 1.500,00 8,10 12.150.00
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94

95

111

SACO DE LIXO AZUL,
nâo transparente,
capacidade de 30
litros, medindo 59 cm
(largura) x62 cm
(altura mínima),
fabricados com resinas

termoplásticas de alta
resistência, compatível
com a sua capacidade
para acondicionamento
de resíduos comuns,
devendo estar em

conformidade com as

normas da ABNT. nbr

9190/9191/13055/1305

6 apresentado em rolo
com 50 unidades.

resistência, compatível
com a sua capacidade
para acondicionamento
de resíduos comuns,
devendo estar em

conformidade com as

normas da abnt. nbr

9190/9191/13055/1305
6 apresentado em rolo
com 50 unidades.

SACO DE LIXO AZUL,
nâo transparente,
capacidade de 50
litros, medindo 63 cm

(largura) x 80 cm
(altura mínima),
fabricados com resinas

termoplásticas de alta
resistência, compatível
com a sua capacidade
Dara acondicionamento

de resíduos comuns,
devendo estar em

conformidade com as
normas da ABNT. nbr

9190/9191/13055/1305
6 apresentado em rolo
com 50 unidades.

LENÇO UMEDECIDO
- material não tecido,
dimensões cerca de 15
X 20 cm,

componentes c/
emollente, isento de
álcool, característica
adicional hipoalérgico,
tipo uso descartável,
uso infantil,
embalagem com 48
lenços.

ecoo

ecoo

use

RL

RL

CX

1.500,00 8,10 12.150,00

1.500,00 8,10 12.150,00

1.000,00 5,80 5.800,00

118 SACOS PARA LIXO
de 100L com

espessura de 0,12
micras ou 60 micras.

ecoo UN 5.000,00 2,02 10.100.00
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Reforçado.

126 Álcool etilico 70% em
gel frasco 500 ml

siprolimp UN 1,000,00 6,47 6.470,00

TOTAL 144.909.00

DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

Lote Item Produto/Serviço

AÇÚCAR CRISTAL
pacote com 5 kg
contendo sacarose,
originário do suco da
cana, livre de

fermentação, isento de
matéria terrosa, de
parasitas e detritos,
animais e vegetais,
contendo

aproximadamente
99,2%de glicidtos.

EUROÇUC
AR

UN 900,00 17,70

Preço tplál
15.930,00

ÁGUA SANITÁRIA uso
doméstico, embalagem
plástica, resistente,
tampa com iacre p/
permitir uma boa
vedação da
embalagem.
Composição:
hipoclorito de sódio e
água; teor de cloro
ativo: 2,0% a 2,5% p/p,
cor levemente

amarelo-esverdeada.

na embalagem deverá
constar a data de

fabricação, data de
validade do produto e
registro na ANVISAe
demais dizeres

obrigatórios, conforme
legislação vigente.

Embalagem contendo
5.000mi

JASMINE UN 1.000,00 8,45 8.450,00

AMACIANTE DE

ROUPA, aspecto físico
íquido viscoso,
concentrado,

perfumado
composição: sal de
amônio, coadjuvante,
ragráncia, corante e
água.

Embalagem de 2 litros,
com tampa abre e
echa de rosquear.

na embalagem deverá

SIPROLIMP UN 500,00 4,00 2.000,00
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20

conter os ciados de

identificação,
procedência, número
do lote, validade, modo
de usar, advertências e

número de registro
junto à ANVISA.

Semelhante á marca
ipê.

CERA TIPO LÍQUIDA.
Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e

Paviflex cor

VERMELHA frasco de

750 ml. A embalagem
deve conter

externamente dados

de Identificação
procedência número
do lote validade e

número de registro no
ministério da saúde.

CERA TIPO LÍQUIDA.
Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e
^aviflex cor

AMARELA frasco de

750 ml. A embalagem
deve conter

externamente dados

de Identificação
jrocedência número

do lote validade e

número de registro no
ministério da saúde.

GlOCA

GlOCA

UN

UN

200,00 5,00 1.000,00

200,00 5,00 1.000,00

23 CESTO PARA LIXO

confeccionado em

Diástico, telado,
formato cilíndrico,

ARQUEPLA

ST

UN 50,00 7,19 359,50

24

25

CESTO PARA LIXO

confeccionado em

plástico, telado,
ormato cilíndrico,
fundo plano, com
tampa basculante, alta
resistência, com
identificação do
Droduto e marca do

fabricante, capacidade
para 20 litros

ARQUEPLA
ST

UN 50,00 25,50 1.275.00

CESTO PARA LIXO

confeccionado em

Diástico, telado,
ormato cilíndrico,
fundo plano, com
tampa basculante, alta
resistência, com

identificação do
produto 0 marca do

k\RQUEPLA
ST

UN 50,00 53,50 2.675,00
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fabricante, capacidade
para 80 litros.

26

28

29

CESTO PARA LIXO

confeccionado em

plástico, telado,
formato cilíndrico,
fundo plano, com
tampa bascuiante, alta
resistência, com
identificação do
produto e marca do
fabricante, capacidade
para 100 litros.

ARQUERLA

ST

UN 50,00 80,00 4.000,00

COPO

DESCARTÁVEL, de
polipropileno, com
capacidade mínima de
180 ml,

acondicionados em

mangas/pacotes, cada
manga/pacote deve
conter 100 (cem)
copos, peso mínimo
198 gramas, as
mangas não devem
estar violadas e

deverão estar

protegidas em caixa de
capelão resistente,
deverá constar

impresso na manga a
capacidade total do
copo, quantidade, e o
3eso mínimo de cada

copo, os copos devem
conter gravado de
brma indelével: em
relevo marca ou

identificação do
abricante, símbolo de
identificação do
material para
reciclagem conforme
nbr 13230, e
capacidade do copo,
os copos deverão estar
em conformidade com

nbr 14.865, nbr 13230
da ABNT.

Acondicionados em
caixas contendo 25

mangas/pacotes de
100 unidades.

COPO SUL CX 150,00 120,00 18.000,00

COPO

DESCARTÁVEL, de
Dolipropiieno, com
capacidade mínima de
50 ml, acondicionados
em mangas/pacotes.
Cada manga/pacote
deve conter 100 (cem)
copos, peso mínimo

ORLEPLAS

T

CX 50,00 100,00 5.000,00
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198 gramas, as
mangas nâo devem
estar violadas e

deverão estar

protegidas em caixa de
papelão resistente,
deverá constar

impresso na manga a
capacidade total do
copo, quantidade, e o
peso mínimo de cada
copo, os copos devem
conter gravados de
forma indelével: em

relevo marca ou

identificação do
fabricante, símbolo de
identificação do
material para
reciclagem conforme
nbr 13230, e
capacidade do copo,
os copos deverão estar
em conformidade com

nbr 14.865, nbr 13230
da ABNT.

Acondicionados em
caixas contendo 50

mangas/pacotes de
100 unidades.

34

36

DETERGENTE ÁCIDO
CONCENTRADO:

Limpador ácido
altamente concentrado
com alto poder de
impeza de sujidades e
incrustações
inorgânicas em
veículos em geral,
-impeza,
desincrustação e
conservação da
veículo com

responsabilidade
ambiental. Frascos
com 5 litros.

JASMÍNE UN 500,00 15,00 7.500,00

DETERGENTE

MULTIUSO

recomendado para a
impeza geral na copa
e cozinha

remove com facilidade

gorduras, animais,
vegetais e minerais.

ação desengordurante,
excelente resultado em

[sujeiras de fácil

JASMINE UN 500,00 14,00 7.000,00
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remoção, o produto já
vem pronto para uso
facilitando o uso no
dia-a-dia, com ph
neutro e alto poder de
limpeza, excelente
poder de remoção de
gorduras. Frascos de 5
litros.

37 DETERGENTE

NEUTRO

recomendado para a
limpeza geral na copa
e cozinha, remove
com facilidade

gorduras animais,
vegetais e minerais,
ação desengordurante,
excelente resultado em

sujeiras de fácil
remoção o produto já
vem pronto para uso
facilitando o uso no

dia-a-dia, com ph
neutro e alto poder de
limpeza, excelente
Doder de remoção de
gorduras. Detergente
de aspecto líquido
viscoso, indicado para
avagem de louças,
talheres, copos e
utensílios de cozinha

em geral, embalado
em Frasco plástico
transparente de 5
litros, composição;
componente ativo /
tensoativo aniônico

linear alquilbenzeno
sulfonato de sódio) e
glicerína;
coadjuvantes:
conservantes,

sequestrante,

espessantes. corantes,
fragrância e veículo,
deve possuir n° de
notificação da
anvisa/ms impresso no
rótulo, o produto deve
possuir as seguintes
características: ph
entre 6,5 e 7,5;

viscosidade de 300 cp
a 500 cp: matéria ativa
aniònica entre 8,0% e
0,0%, baseado nas

características do

referência ypê.
caracter

JASMINE UN 1.000,00

[produto

13,50 13.500,00
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da fabricante química
amparo Ltda.,
comprovadas por
laudo técnico expedido
por laboratório idôneo
registrado junto á
ANVISA

40 ESCOVA PARA

LIMPEZA, oval, uso
geral, base em
polipropileno,
resistente, medindo no
mínimo 12 cm de

comprimento e cerdas
de nylon medindo no
mínimo 1,0 cm de
altura.

MILEVA UN 200,00 2,60 520,00

41 ESCOVA SANITÁRIA
COM SUPORTE.

Material: cabo e base
em polipropileno,
cerdas em nylon
sintético ou

polipropileno. Cerdas:
comprimento mínimo
(saliente) de 12cm e
espessura média de
0,60mm, com fixação
firme e resistente ao

cabo. Cabo; altura

18cm. para uso de
impeza de vaso
sanitário.

MILEVA ÜN 100,00 6,50 650,00

47 FÓSFORO DE
MADEIRA;

apresentado na forma
de palito; caixa com
200 palitos: tamanho
extralongo, mínimo
lOcm comprimento;
embalado em material

que garanta a

integridade do produto;
com certificação
compulsória Inmetro.

PARANA CX 150,00 3,59 538,50

56

58

LIMPA CARPETE E

TAPETE com SOOmI,
Droduto especial para
impeza de carpetes e
tapetes. Além de
impar, amaciar,
perfumar e traz vida as
cores. Promove uma

incrível remoção de
manchas difíceis,
como ovo, amora,

morango e uva.

SIPROLIMP UN 100,00 9,90 990,00

JXEIRA em polietileno
com capacidade para
15 litros com tampa e
pedal formato

cilíndrico.

NJEPLAST UN 30,00 22,00 660,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 076/2022
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59

61

64

LIXEIRA em polietileno
com capacidade para
30 litros com tampa e
pedal formato
cilíndrico.

LIXEIRA em polietileno
com capacidade para 9
litros com tampa e
pedal formato
cilindricos.

LUVAS PARA

LIMPEZA em borracha
de látex nitrilico com

revestimento interno

com flocos de algodão
superfície externa
antiderrapante
resistentes á água,
resistentes à ácidos

em baixa concentração
e à álcalis em baixa

concentração,
resistente a

perfuração,
rasgamento, corte e

abrasâo. Deverá estar

em conformidade com

as normas da ABNT

NBR 13.393.

Embalagem plástica
contendo 1 par. deve
possuir n'' de ca
impresso e válido.
Tamanho grande, (g)

INJEPLAST

INJEPLAST

DANY

UN

UN

UN

40,00

30,00

1.000,00

35,00

22.00

3,88

1.400,00

660,00

3.880,00

65

66

LUVAS PARA

JMPEZA em borracha

de látex nitrilico com

revestimento interno

com flocos de algodão
superfície externa
antiderrapante
resistentes à água,
resistentes à ácidos
em baixa concentração
e à álcalis em baixa

concentração,
resistente a

perfuração,
rasgamento, corte e
abrasão. Deverá estar

em conformidade com

as normas da ABNT

NBR 13.393.

Embalagem plástica
contendo 1 par. deve
Dossuir n" de ca

mpresso e válido.
Tamanho médio(m).

DANY UN 1.000,00 3,88 3.880,00

LUVAS PARA

LIMPEZA em borracha
de látex nitrilico com

revestimento interno

DANY UN 1.000,00 3,88 3,880,00
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71

com flocos de algodão
superfície externa
antiderrapante
resistentes à água,
resistentes à ácidos

em baixa concentração
e à álcalis em baixa

concentração,
resistente a

perfuração,
rasgamento, corte e
abrasão. deverá estar
em conformidade com

as normas da ABNT

NBR 13.393.

embalagem plástica
contendo 1 par. deve
possuir n° de CA
Impresso e válido.

Tamanho pequeno{p).

PALITO DE DENTE de

madeira: no formato
roliço e pontiagudo;
medindo 65x2,Omm;
embalagem paliteíro de
papelão c/100
unidades.

PANO DE PRATO

,ISO COR BRANCA-

material 100%

algodão, alvejado, com
b bordas com

acabamento com

barra, alta absorção,
dimensões

aproximadas;
comprimento 65 cm,
argura 45 cm.

FIAT LUX

FLABOM

CX

UN

500,00 0,64 320,00

500,00 3,59 1.795,00

74 PAPEL HIGIÊNICO,
neutro, folha dupla, em
rolo, com dimensões

lOcm (largura) x 30m
comprimento) com
variação em ate +/- 2%
(dois porcento), 100%
fibras celulósicas, não
reciclado, isento de

partículas lenhosas,
metálicas, fragmentos
plásticos ou outras
substâncias nocivas a

saúde, grafado (com
relevo), crepado (com
elasticidade), na cor
branca, macio, alta
absorção, solúvel em
água, sem odor.

embalagem contendo

SIRIUS FRD 500,00 62,00 31.000,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 076/2022
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77

83

98

99

informações sobre o
produto e o fabricante,
sendo todos os dizeres

em língua portuguesa
(brasil).

critérios de conferência

e inspeção no
recebimento: visual,
por cheiro, tato e
medição.

Pacote com no mínimo

4 rolos - fardo com no

mínimo 16 pacotes.

PILHA ALCALINA
MÉDIA C, para uso
geral e diário. A pilha
alcalina possui
potência confiável e
prolongada. Sua
química e seu design
aperfeiçoados
garantem o melhor
desempenho em
equipamentos de uso
geral, além de
proporcionar uma
vantajosa relação
custo-benefício, em
comparação a outras
pilhas alcalinas e ás
pilhas comuns de
zinco-carbono.

KIT COM 2

UNIDADES CADA

RODO COM CABO DE

MADEIRA plastificado,
com rosca, medindo

no mínimo 1,20 cm de
comprimento suporte
de madeira medindo

aproximadamente 80
cm com borracha

dupla. Utilização piso
ou qualquer superfície
isa com reforço.

SACO PLÁSTICO

TRANSPARENTE

PARA FREE2ER.

Material: polietileno.
Capacidade: 3 kg.
Rolo com 100

unidades.

SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE

PARA FREEZER.

ELGIN

LOCATELI

GlOPACK

GlOPACK

KIT

UN

RL

RL

50,00

150,00

80,00

80,00

5,39

12,00

3,85

5,68

269,50

1.800,00

308,00

454,40

ATA PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 Página 14
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Material: poiietileno.
Capacidade: 5 kg. Rolo
com 100 unidades.

LIXEIRA EM

PLÁSTICO COM
TAMPA DE

ACIONAMENTO NO
PEDAL, resistente,
com proteção contra
raios solares uv,
capacidade: 501
dimensões

aproximadas:
comprimento: 46,7 cm
X largura 35 cm x
altura 59cm Lixeiras

50L com pedal e
tampa em plástico
rígido: Lixeira 50 litros
com pedal metálico,
fabricada em

poiietileno de alta
densidade com

tratamento em UV.

Pedal fabricado em

tarugo de ferro maciço
galvanizado e chapa
xadrez galvanizada.
Dobradiça traseira
ixada em suporte
reforçado e preso à
lixeira por 04
parafusos. Chapa da
dobradiça arrebitada
na tampa. Medida
Externa aproximada de
71,0x44,5x37,0{alt. x
larx prof.) Medida
nterna aproximada
:60,0x39,0x24,0 (alt. x
larx prof.) Tolerância
das medidas +/-10%.

Capacidade mínima:
50 litros.

TRITEC

BACIA DE PLÁSTICO,
capacidade 27,5L.

JARRA plástica com
tampa, alça.
Capacidade 4,0 litros.
Dimensões: 230 x 160
X 280 mm

ARQUEPLA

ST

TRITEC

UN

UN

ÜN

15,00

5,00

20,00

100,00

31,00

15,29

1.500,00

155,00

305,80

123

TOTAL

BALDE PLÁSTICO
COM TAMPA E ALÇA.
Capacidade 10 litros.

ARQUEPLA

ST

UN 50,00 13,50 675,00

ITAMAR MAURI MULLER- ME
143.330,70

I-ote,: Item Quantiriaria.. li
1 4 ERVA MATE para

chimarrâo, fardo com
10 pacotes de 1 KG,

PORTO

VITORIA

FRD 200,00 110,00 22.000,00
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produzida a partir de
ervas nativas, possuir
um sabor suave, sem
adição de açúcar,
moagem fina
preservando o calor.

Bacia de plástico com
capacidade para 25
litros

Bacia de plástico com
capacidade para 40
litros

ARQPLAST

ARQPLAST

UN

UN

50,00

50,00

14,80

40,00

740,00

2.000,00

13 BALDE DE

PLÁSTICO, polietileno
de alta densidade, alta
resistência a impacto,
paredes e fundos
reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça
em aço 1010/20

zincado, capacidade
para 15 litros. O
material deverá ter

etiqueta com a
identificação,
certificação Inmetro,
marca do fabricante e

capacidade.

ARQPLAST UN 130,00 9,90 1.287,00

14

15

BALDE DE

^LÂSTIGO, polietileno
de alta densidade, alta
resistência a impacto,
paredes e fundos
reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça
em aço 1010/20

zincado, capacidade
para 20 litros. O
material deverá ter

etiqueta com a
identificação,
certificação Inmetro,
marca do fabricante e

capacidade.

ARQPLAST UN 130,00 13,80 1.794,00

BALDE DE

PLÁSTICO, polietileno
de alta densidade, alta
resistência a impacto,
paredes e fundos
reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça
em aço 1010/20
zincado, capacidade
para 30 litros. O
material deverá ter

etiqueta com a
identificação,
certificação Inmetro,
marca do fabricante e

capacidade.

ARQPLAST UN 50,00 22,00 1.100,00

78 PILHA AA PHILIPIS KIT 100,00 7,40 740,00
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Características: pilha
alcalina aa; kit com 4
unidades; qualidade
superior; maior
durabilidade; melhor
eficiência na condução
da corrente elétrica;
ideal para controles,
agendas eletrônicas,
brinquedos, projetos,
etc. Especificações:
marca:flex;modelo:fxaa
k4;tensão: 1,5v;tipo:alc
alina;tamanho:aa;
dimensões (cxd)
-õOxHmm;

peso: 100g.

PILHA AAA PALITO-
bateria 9 volts alcalina

alkaline. Característica
do produto químico
sistema: dióxido de
alcalino zinco /

manganês (zn/
mno2)designaçâo: ansi
1604a, iec
6lr6voltagem
nominal:9v

temperatura alcance: -
20 ° c a 54 " c (-4 ° f a
130 ° f)peso: 45
gramas volume: 22,8
cm3

terminais: snap prazo
de validade: 5 anos

(85% da
capacidade)metais
pesados conteúdo: não
adicionou mercúrio,
cádmio ou chumbo.

KIT COM 4

UNIDADES CADA.

PILHA (BATERIA)-
bateria 9 volts alcalina

alcaiine. Característica
do produto químico
sistema: dióxido de

alcalino-zinco /

manganês (zn /

mno2)designaçáo: ansi
1604a, iec 6lr6
voltagem nominal: 9v

temperatura alcance: -

PHILIPIS KIT

GOLINE UN

200,00 7,90

50,00 18,40

1.580,00

920,00
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20 ° c a 54 ° c (-4 ° f a
130°f).Peso; 45
gramas. Volume; 22,8
cm3. Terminais: snap.
Prazo de validade: 5

anos (85% da

capacidade), metais
pesados conteúdo: nâo
adicionou mercúrio,
cádmío ou chumbo

RODO COM ESPUMA
DE ALTA

DENSIDADE, ideal
para passar cera e

lavar pequenas áreas
como pisos e paredes.
Comprimento de 55 cm
e acompanha cabo
com 120 cm. Com

cantos arredondados.

TOALHA DE BANHO

FELPUDA TAMANHO
ADULTO

Composição do tecido
100% algodão; com
03 tramas 2x2,
medindo (Ixc)
0,70x1,40) m;
gramatura entre 301 e
400 mg/m^, com barra
nos quatro lados.

Resistente a processo
de lavagem industrial;
embalada

individualmente,

diversas cores

RODOS

PLANALTO

MAFRATEX

UN

UN

150,00

600,00

19,80 2.970,00

19,90 11.940,00

110 TOALHA PARA

ROSTO FELPUDA

TAMANHO ADULTO

Composição do tecido
100% algodão; com 03
tramas 2x2, medindo
Ixc) (0,45x0,70) m;
com barra nos quatro
ados. Resistente a
Drocesso de lavagem
ndustrial; embalada

individualmente,
diversas cores.

MAFRATEX UN 600,00 9,90 5.940,00

127 MASCARA

DESCARTÁVEL
TRIPLA, com elástico,
caixa com 50 unidades

DESCARPA

CK

CX 500,00 13,40 6.700,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 Página 18
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Tamanho único

Estrutura, material e
cor:

1^ camada:

polipropileno não
tecido cor branca -

(camada externa)

camada: papel filtro
melt blown (BFE:
=95%) - (camada do
meio)

3® camada:

polipropileno não
tecido cor branca -

(camada Interna)

Dimensões

aproximadas do
produto: 9,5cm(l) x
17,5cm(a)

Registro da Anvisa.

FACA Talher,
contendo no mínimo as

seguintes
especificações: Faca
em Inox com medida

mínima de 19.2 XI. 9
cm; Pode ser levado

ao micro ondas e

máquina de lavar
ouças.

SUNSHINE UN 200,00 3,40 680,00

135 GARFO Talher,
contendo no mínimo as
seguintes
especificações: Garfo
em Inox Com Medida

Mínima de 18.5 X

2.5cm; Pode ser
levado ao micro ondas
e máquina de lavar
ouças.

SUNSHINE UN 200,00 3,05 610,00

136 COLHER Talher,
contendo no mínimo as

seguintes
especificações: Colher
de sopa em Inox com
medida mínima 19 X

4.3 cm.

SUNSHINE UN 200,00 3,05 610,00

TOTAL 61.611,00

STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT

ÁLCOOL ETÍLICO,
frasco 1 litro, com teor

SUPER

VALE

200,00 72,00 14.400,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 Página 19
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alcoólico entre 95,96
GL, volume/volume ou

92,6a93,8a 15°C,
ÍNMETRO, caixa com
12 unidades.

ALGODÃO
HIDRÓFILO 500G, em
camadas contínuas em

forma de rolo (manta),
providas de papel
apropriado em toda
sua extensão, O

algodão deverá
apresentar aspecto
homogêneo e macio,
boa absorção,
ausência de grumos ou
quaisquer impurezas,
ser inodoro, de cor
branca (no mínimo
80% de brancura).
Embalado em saco

plástico individual.

Bacia de plástico com
capacidade para 14
Itros

BOTA DE

SEGURANÇA: leve;
com cabedal em pvc
impermeável forrada
em malha 100%

poliéster); cor branca;
modelo unissex; sem
echamento; cano
ongo; solado em pvc
reforçado c/borracha
nitrílica branca e

antiderrapante; solado
injetado direto no
cabedal; palmilha de
montagem em pvc;
sem palmilha higiênica
Diqueira em pvc; alma
da bota em pvc;
atendendo exigência
de segurança
conforme nbr12594.

Tamanho 36 a 44.

CURATIVOS

ADESIVOS

transparentes caixa
com 40 unidades.

Curativo estéril de
espuma, constituído
Dor uma camada

externa impermeável
de filme de poliuretano
com barreira viral e

bacteriana que
controla a transmissão
de vapor da umidade
proveniente do

POLAR FIX

ARO
PLAST

VULCABRA

SEIT

cx

UN

UN

CX

100,00

50,00

80,00

19,60

11,00

58,50

500,00

1.960,00

550,00

4.680,00

7,10 3.550,00
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exsudato absorvido

pelo curativo e uma

almofada central com
camadas absorventes.
A almofada central

absorvente é composta
por uma camada de

espuma de poliuretano
e uma camada em

contato com o leito da

ferida de 100% fibras

de carboximetilcelulose

com 1,2% de prata
iônica. Contém bordas
de adesivo de silicone.

Indicado como curativo

primário ou
secundário. Não gruda
no ferimento:

Não deixa resíduos;
Medidas aproximadas
da embalagem:
Largura de 10 cm;
profundidade 04 cm;
peso 0,05 kg;

altura 10 cm.

DISPENSADOR PARA
PAPEL TOALHA-

Material plástico abs,
visor para verificação
do volume interno de

3apel, com chaves,
)ara papel interfolha
de 03 dobras (23 cm x
27cm) e 02 dobras
^23cm X 23cm),
sistema que permite
sair apenas uma folha
por vez, acompanha
Darafusos e buchas

3ara fixação.

NOBRE UN 30,00 27,00 810,00

39 DISPENSADOR PARA

sabonete líquido.

Sistema que aceita
reservatório para
abastecer, manuseio
Dratico e de fácil

instalação.

Especificações:
Abertura Inteligente e
segura acompanha
reservatório de 800 ml.

Processo de produção
por injeção
termoplástica

NOBRE UN 40,00 27,00 1.080,00
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Cor; Branco

Peso aproximado:
0,300 g

Medidas aproximadas

Largura X Altura x
Comprimento: 10,5 x
25,5x 11.

FLANELA PARA

LIMPEZA, material:
algodão, dimensões:
40cmx60cm, com
bainha. Cores

diversas.

LUVA DE

SEGURANÇA para
proteção das mãos.
Vinil SEM PÓ/AMIDO
Fabricada em resina

de PVC incoior. Isenta

de pó. Ambidestra.
Aprovadas pelo
Ministério do Trabalho

Atóxica e epirogênica.
Descartável e de uso

único. Caixa com 100

unidades

ARTEPANO

NOBRE

UN

CX

300,00 3,64

30,00 24,30

1.092,00

729,00

69 PÁ PARA LIXO, em
chapa de aço ou
alumínio com cabo

grande.

Material cabo:

madeira. Comprimento
cabo: de até 80 cm.

Características

adicionais: com cabo

perfeitamente reto e
ixado ou plastificado.

STAR UN 100,00 10,00 1.000,00

73 PAPEL HIGIÊNICO DE
BOA QUALIDADE-

folha simples, classe
01, fragrância neutra,
na cor branca, alvura
ISO maior que 80%,
índice de maciez

menor que 6 nm/g,
resistência a tração
ponderada igual ou
maior que 90 n/m,
quantidade de furos
menor que 100
mm2/m2, quantidade
de pintas menor que
200 mm2/m2, tempo
de absorção de água

FAMILIAR FRD 500,00 52,00 26.000,00
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menor que 6 s,
conforme norma ABNT
nbr 15464-1 e 15134,
características

complementares:
matéria prima 100%
fibra vegetal,
comprimento do rolo
30m - com tolerância

de 2%, com largura de
10 cm - com tolerância

de 2%, diâmetro no
máximo 11,7 cm,
largura do tubete lOcm
- com tolerância de

2%, diâmetro interno

maior que 4 cm,
formato gofrado,
picotado, rotulagem
contendo; d

identificação da classe,
marca, quantidade de
rolos, aroma,
metragem do papel,
nome do fabricante e

fantasia, CNPJ, e-mail,
telefone do sac,
embalagem com boa
visibilidade do produto.

^acote com no mínimo

4 rolos - fardo com no

mínimo 16 pacotes.

RODO PARA PISO,
com borracha de e.v.a,
base em madeira com

100 cm de

comprimento, cabo em
madeira revestido em

plástico, rosqueável,
com 120 cm de

comprimento, podendo
ter variação
dimensional de +/- 5
%. as borrachas

deverão ultrapassar a
base em no mínimo 1
cm.

RODO PARA PISO.
com borracha de e.v.a,
base em madeira com
55 cm de

comprimento, cabo em
madeira revestido em

plástico, rosqueável,
com 120 cm de

comprimento, podendo
ter variação

DESAFIO

DESAFIO

UN

UN

200,00 11,17 2.234.00

200,00 13,60 2.720,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 Página 23

o-



96

112
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dimensional de +/- 5

%. as borrachas

deverão ultrapassara
base em no mínimo 1

cm.

SACO PLÁSTICO
PARA LIXO

INFECTANTE, 60
litros. 10 micras, cor
branca, leitoso em

poíiproplleno contendo
o símbolo de

substância infectante
em vermelho. Pacotes

com 10 unidades.

TOUCA

DESCARTÁVEL-

confeccionada em
tecido não tecido (tnt)
micro perfurada, com
elástico nas

extremidades; redonda
e anatômica, cor
branca, tamanho
único; pacotes com
100 toucas.

BACIA DE PLÁSTICO,
CAPACIDADE 5,2L.

Com bico direcionador
de água e escala
medidora de volume.

^ega anatômica e
segura.

Dimensões por peça;
34X119mm

VALPLAST

K

NOBRE

ARQPLAST

PCTE

PCTE

UN

2.000,00 4.32

100,00

30,00

13,50

10,12

8.640,00

1.350,00

303,60

130 SHAMPOO INFANTIL,
capacidade mínima de
200ml, fragrância
suave, não irrita os
olhos, fórmula

hipoalergênica Ph
balanceado, não
conter corante.

ANJINHO UN 200,00 9,50 1.900,00

131 ^EFIL cestoETE
LIQUIDO 500ml para
dispensar, fragrância
erva doce.

MOBRE UN 300,00 5,00 .500,00

132 BORRIFADOR, com
válvula Spray
capacidade mínima de
500ml, frasco ideal
oara álcool e água de
passar. Válvula gatilho
com função de Jato e
Spray, basta alterar na
ponta da válvula.

NOBRE UN 100,00 7,00 700,00
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TOTAL

SUPERMERCADO LINK LTDA

75.198,60

tem Praduto/SèrviÉ

GAFE - tipo: torrado e
moído, em pó
homogêneo.
Classificação:
obrigatoriamente
superior. Classificação
de bebida: mole a

dura, isento de gosto
rio e rio zona. Com no

máximo 10% em peso
de grãos com defeitos
pretos, verdes e ou
ardidos (PVA) e
ausente de grãos
preto-verdes e
fermentados. Tipos de
constituição: de 2 até 6
cob. A marca deve

possuir certificado do
PQC - programa de
qualidade do café, da
ABIC, em plena
validade, ou laudo de
avaliação do café,
emitido por laboratório
especializado, com
nota de qualidade
global mínima de 7,2
contos na escala

sensorial do café e

laudo de análise de

microscopia do café
com registro e data de
'abricação e validade
estampadas no rótulo
da embalagem. Nota
de qualidade global:
nota de qualidade de
no mínimo 7,2 pontos
na escala de O a 10

para qualidade global;
características

microscópicas:
tolerância para
matérias estranhas:

até 60 em 25g,
conforme resolução
RDC n° 14, de

28/03/2014, da
ANVISA. Embalagem:
tipo alto vácuo ou
vácuo puro (tijolinho),
duplamente embalado,
sendo a primeira
embalagem em caixa
protetora de papel e a
segunda em

marata PCTE 1.440,00

Teço

17,90

total 6

25.776,00
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16 BOMBA PARA

CHIMARRÃO, aço
inox, com rosca,
tamanho: grande.
Com no mínimo 25 cm

de comprimento.

embalagem a vácuo
laminada, em pacotes
de 500 gramas,
contendo data de

fabricação, validade e
lote estampados no
rótulo da embalagem;
prazo de validade: no
mínimo, 12 (doze)
meses a contar da

data de fabricação. O
produto deverá estar
em conformidade com

o estabelecido pela
resolução RDG n° 277
-ANVISA, de
22/09/2005.

LEITE EM PÓ 400G

Bacia de plástico com
capacidade para 8,65
litros

Bacia de plástico com
capacidade para 35
itros

merilu

artplast

artplast

docesar

POTE

UN

UN

UN

500,00

50,00

50,00

50,00

9,75

9,80

26,90

28,00

4.875,00

490,00

1.345,00

1.400,00

18

21

BULE DE ALUMÍNIO
4,5 litros

docesar UN 15,00 44,00 660,00

CERA TIPO PASTA

375G

Composição mínima:
cera de polietileno,
parafina, cera

microcristalina,
solvente salifáticos,
emulsificante, água,
corantes,

conservantes,

essência e óleo de

pinho, caixa c/12
unidades. A

embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação
procedência, número
do lote, validade e
número de registro no
ministério da saúde cor

amarela.

gioca CX 10,00 163,00 1.630,00

22 CERA TIPO PASTA

375G Composição
mínima: cera de

polietileno, parafina.

gioca CX 10,00 163,00 1.630,00
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31

cera microcristalina,
solvente salifáticos,
emulsificante, água,
corantes,

conservantes,
essência e óleo de

pinho, caixa c/12
unidades. A

embalagem deve
conter externamente

os dados de

identificação
procedência, número
do lote, validade e
número de registro no
ministério da saúde cor
vermelha.

CHALEIRA DE

ALUMÍNIO 4,5
LITROS. A chaleira

possui cabo de
Baquelite, garantindo
maior segurança
durante o manuseio.

Garantia de 3 meses

contra defeito de

fabricação.

CREME DENTAL -

com flúor embalagem
com 90 gr. com
micropartículas de de
cálcio, ação
jacteriana, registro no
ministério da saúde,
embalagem deve
conter a marca do

"abricante, peso
iquido, data de
Bbricação e prazo de
validade, deve ser

aprovado pela abo -
associação brasileira
de odontologia)

CUIA PARA

CHIMARRÃO de
corongo com aprox.

16 cm altura - diversos

amanhos, lisa, sem
borda e com pé.

docesar

sorriso

docesar

UN

ÜN

ÜN

15,00

300,00

30,00

50,00

3,47

19,90

750,00

1.041,00

597,00

43 ESPONJA DE LÃ AÇO
- material lã de aço
carbono, formato
retangular, textura
macia, isenta de sinais

de oxidação,
comprimento mínimo 9
cm, largura mínima
4cm, peso líquido
mínimo 42 g -
aplicação utensílios e
impeza em geral,
embalagem com 8

assolan PCTE 1.000,00 2,00 2.000.00
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48 GARRAFA TÉRMICA
feita em poliuretano,
com abertura superior
grade e bico
dispensador inferior
com válvula de

rosquear, capacidade
de 4 litros, diâmetro de
23cm. altura de 24cm
e peso de 0,9kg,
largura do bocal 7cm
cor azul.

maratona UN 30.00 28,90 867,00

49 GARRAFA TÉRMICA
3,5 LITROS feita em

poliuretano, com
abertura superior
grade e bico

dispensador inferior
com válvula de

rosquear.

aladdim UN 30,00 71,50 2.145,00

50 GARRAFA TÉRMICA
INOX LÚMINA: garrafa
térmica, cromada, de
alta resistência, com
formato cilíndrico, com
tampa de pressão,
capacidade de
aproximadamente 1,8
itro, com alça para
transporte, ampola de
vidro e sistema anti-

pingos. conteúdo e
dimensões (cxixa):
15.2x13,5x36,7cm.
mais informações: -
conservação térmica
de líquidos frios e
quentes. - sistema de
bomba exclusivo, jato
brte e preciso, não
deixa manchas,

conservação térmica
de, no mínimo, 6
horas.

aladdim UN 50,00 66,00 3,300,00

52 HASTES/BASTONETE
S DE ALGODÃO 100%
PURO, COM HASTES

PLÁSTICAS
FLEXÍVEIS
inquebráveis, com
pontas de algodão que
não soltem fiapos e
sua base contenha

ranhuras que permitam
uma fixação segura e
higiênica.

cotonela CX 500,00 2,99 1.495,00

55 LENÇO DE PAPEL

Caixa com 100

.enços.

kiss CX 400,00 6,99 2.796,00
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72

88

Tipo de folha; dupla

Composição: polpa de
celulose.

LIMPA VIDRO - limpa
vidro, tipo líquido. Cor
incoior/azul. Frasco
plástico de 500 ml.
Embalagem certificada
pelo Inmetro,
fabricante deverá ter

laudos ou fichas

técnicas de

especificação do
jroduto, ficha de

nformações sobre a
segurança de produtos
químicos, registros ou
notificações da
egislação vigente no
ministério da saúde e

ANVISA para produtos
e embalagens. Data de
"abricação, nome e
registro do químico
responsável com ORQ,
razão social, endereço
e CNPJ do fabricante

deverão constar

visivelmente na

embalagem.

PAPEL ALUMÍNIO em
rolo medindo 45 cm de

argura e 7,5 metros de

comprimento,
espessura de 0,11
mícron, embalado em

caixa de papelão, sem
furos e sinais de

oxidação.
Acondicionado

conforme a praxe do
fabricante de forma a
garantir a higiene e
integridade do produto
até seu uso,

embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação,
procedência e
quantidade.

SABAO EM BARRA,
e glicerina 200 g na

cor azul embalado em

saco plástico, eb
56/54 da ABNT

contendo 05 unidades.

embalagem deverá
conter externamente

alpes

panelux

UN 200,00 4,58 916,00

UN 100,00 6,68

unic PCTE 300,00

668,00

9.79 2.937,00
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97

100

101

02

103

os dados de

identificação,
procedência, número
do lote, validade e
número do registro no
ministério da saúde.

SABONETE-em
tablete, uso adulto, de
fragrância suave. O
sabonete deve possuir
grande poder
espumante, ser
cremoso o suficiente

para não desenvolver

rachaduras ao longo
do tempo de sua
utilização, formar o
mínimo de massa

gelatinosa que leva ao
seu amolecimento

precoce e não causar

irritabilidade dérmica.
Embalagem: pacote
com 01 unidade de 90

g. a embalagem
deverá conter

externamente os

dados de identificação,
procedência, número
do lote, validade e

número de registro no
ministério da saúde.

livy

SACO PLÁSTICO
rrRANSPARENTE
PARA FREEZER.

Material: polietileno.
Capacidade: 2 kg. Rolo
com 100 unidades.

SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE
PARA FREEZER.

Material: polietileno.
Capacidade: 7 kg.
Medidas aproximadas
35x50cm. Rolo com
100 unidades.

SACOLA PLASTICA

TRANSPARENTE
capacidade de 1 kg
árdo com 500

unidades

SACOLA PLASTICA
TRANSPARENTE

capacidade de 2 kg
fardo com 500

unidades

SACOLA PLASTICA

RANSPARENTE

capacidade de 7 kg
fardo com 500

unidades

mega mil

mega mil

bom roll

bom roll

bom roll

UN

RL

RL

FRD

FRD

FRD

200,00

50,00

120,00

100,00

200,00

50,00

1,70

3,30

6,96

23,90

32,80

340,00

165,00

835,20

2.390,00

6.560,00

41,90 2.095,00
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2 104 SACOLA PLÁSTICA
TRANSPARENTE
capacidade de 10 kg
fardo com 500 unidade

bom roll FRD 50,00 52,50 2.625,00

2 106 SACO DE PAPEL

MONOLÚCIDO, TIPO
PIPOCA, tamanho 2,
branco 100% celulose

fardo com 500

unidades tamanho

fechado aproximado
15,5cm/8cm.

orieplast FRD 100,00 39,90 3.990,00

2 114 VASSOURA DE
PALHA NATURAL-

com 60cm, cepa em
palha, com cerdas de
palha, tipo 5 fios e
amarração com arame,
cabo de madeira,
lixado e perfeitamente
reto, cabo com no
mínimo 1,20m, para
limpeza em geral.

link UN 400,00 23,00 9.200,00

2 115 VASSOURA

METALICA FIXA-com

cabo de madeira, 22
dentes. Indicada para
recolher grama e
folhas, tanto para
gramados, como para
superfícies duras como
ruas e calçadas.

bonafer UN 50,00 26,90 1.345,00

2 120 PORTA FILTRO PARA
CAFÉ n° 103, material
plástico.

jratic UN 10,00 5,39 53,90

2 125 Filtro para coar café cx
com 30 unidades n®

103

3 coraçoes UN 100,00 4,48 448,00

2 128 SACO DE

GELADINHO com
1000 unidades,
medindo 4cm x23cm.

orieplast FRD 100,00 10,75 1.075,00

2 129 COADOR PARA CAFÉ
DE PANO GRANDE,
com cabo de madeira,
flanela 100% algodão,
medindas mínimas

25cm de diâmetro e
30cm de comprimento.

labom UN 100,00 4,99 499,00

2 133 FRALDA DE PANO,
medindo GOcm x 60cm,
tecido 100% algodão.

ncofral M 100,00 6,79 679,00

TOTAL 89.618,10
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

tem
f

1 3 CAIXA DE CHÁ
aromático, diversos
sabores, mínimo de 25
gramas, contendo

LEÃO CX 500,00 4,48 2.240,00
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pelo menos 20 saches
embalados

individualmente, com
data de fabricação e
validade.

PACOTE DE BALA,
contendo no mínimo,
500gr, sabor menta.3,

ERLAN POTE 130,00 8,75 1.137,50

PACOTE DE BALA
DURA, contendo no
mínimo 500gr, sabor
café.

SOBERAN

A

PCTE 130,00 9,70 1.261,00

PACOTE DE BALA de
500gr sabor iogurte.
Ingredientes: Açúcar,
Xarope de Glicose,
Gordura Vegetal
Hidrogenada,
Acidulante Ácido
Cítrico, Emulsificantes
Mono e Diglicerídeos
de Ácidos Graxos e
Lecitina de Soja,
Aromatizante e

Corante Artificial

Vermelho 40.

RICLAN PCTE 130,00 9,43 1.225,90

ABSORVENTE

HIGIÊNICO uso
externo. Absorvente

higiênico íntimo,
feminino, descartável,
de uso externo,
tamanho e espessura
normal, com abas,
hipoalérgico, formato
anatômico, com
absorção eficiente e
bordas devidamente

acabadas, constituído
Dor camada protetora
macia e impermeável,
com linhas adesivas,

composição mínima:
sapel, celulose,
Dolipropileno, adesivo
ermoplástico,
joiietileno, pacote com
no mínimo 08

unidades.

SYM PCTE 500.00 3.49 1.745,00

42

45

APARELHO DE

BARBEAR, com 2
lâminas, cabo de
Diástico antideslizante.

GILETE UN 500,00 4,33 2.165,00

ESPONJA DE AÇO
inoxidável de longa
duração. 10 gramas.

BRILHINOX UN 400,00 2.82 1.128,00

COADOR DE CAFÉ
características: flanela

100% algodão, cabo
isolado, 15 cm de
diâmetro, e 22 cm de

FLABON UN 300,00 3,57 1.071,00
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51

profundidade.

GUARDANAPO, papel
absorvente, folha dupla
de alta qualidade, na
cor branca, 4 dobras,
dimensões mínimas
24x22 cm, 100% fibras
naturais, embalagem:
pacote com 50
unidades, com dados
do fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade.

DIPLOMAI

A

PCTE 400,00 1,24 496,00

53 INSETICIDA aerossol,
nseticida doméstico;
aerossol (mata
moscas, pernilongos,
mosquito da dengue e
suas larvas); composto
de d-aletrína 0,1%,
Dermetrina 0,2%;
tetrametrina 0,2%;
solvente alinfatico;
íropelente
propano/butano), sem
cfc; principio ativo d-
aletrina; princípio ativo
transflutrina; embalado
em frasco metálico

com 400 ml. Dados de

identificação do
produto, marca do
ebricante, data de
ebricaçâo e prazo de
validade e registro ou
notificação no
ministério da saúde.

STRAIK UN 300,00 8,95 2.685,00

54 ISQUEIRO

DESCARTÁVEL a gás
oara 3000 chamas,
ábricado dentro das

normas Nbriso 9994:

1999.

BIC ÜN 100.00 4,43 443,00

63

68

LUSTRA MÓVEIS
rascos de 200 ml

ragrância lavanda.

YPÊ UN 100,00 5,95 595,00

NAFTALINA (BOLAS):
aspecto físico esferas
brancas, de odor
característico, peso
molecular 128, 17,
'órmula química clOhS,
grau de pureza em
torno de 95, número de
referência química
CAS 91-20-3. pacote
com 50 gr.

embalagem com 30
unidades 50g.

SANILAR PCTE 1.000,00 1,78 1.780,00
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81

82

89

PEDRA SANITARIA

para uso em vaso

sanitário, higíenizante,
poder bactericida.
Arredondada com

suporte. Aroma: floral,
eucalipto, lavanda ou
jasmim. Consistência:
sólida. Composição:
paradiclorobenzeno.
Essência e corante.

Peso: 35g. Variação:
+/-10% do peso. Uso:
vaso sanitário.

PRENDEDOR DE

ROUPA, formato
retangular, de madeira,
medindo 8cm.

Embalado em pacote
plástico contendo 12
unidades

QUEROSENE,
composição solvente,
derivado do petróleo,
tipo hidrocarboneto,
Isento de benzeno,
para uso de limpeza
em geral, em
embalagem plástica de
1 litro.

SABÃO EM PÓ
indicado para lavagem
de roupa branca e
colorida, com
ensoativo

biodegradável e
triplaçâo. Embalado
em recipiente com 1
kg, com sistema
prático para
'echamento após o
uso, composição:
alcaíinizantes,
sequestrantes.
branqueadores
ópticos, componente
ativo linear

alquiíbenzeno
sulfonato de sódio em

concentração entre
10% e 20%,
coadjuvantes, enzimas
em concentração de
1%, corante,
fragrâncla, carga e
água. Deverá constar
na embalagem os
dados do fabricante,
instruções e
precauções de uso,
código de barra, n° do
registro do produto

SANY

ITALY

LUZVEL

URCA

UN

PCTE

UN

UN

5.000,00

200,00

180,00

1,26

2,50

11,68

1.000,00 9,38

6.300,00

500,00

2.102,40

9.380,00
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junto a ANVISA. As
características de

composição. Devem
ser iguais ou
superiores às do
produto referência:
omo multiaçâo,
fabricante Unilever. As

características

referidas deverão ser

comprovadas por
laudo expedido por
laboratório de

idoneidade

reconhecida

cadastrado junto à
ANVISA.

105 SAPONÁCEO
CREMOSO.
composição
tensoativos aniônico e

nâo-aniônico,
espessante, aplicação
impeza pisos, paredes
e louças,
características

adicionais componente
ativo biodegradável
linear alquibenzeno,
aspecto físico
cremoso, embalado

em frasco de 250 ml. A

embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação,
procedência, número
do lote, validade e
número de registro no
ministério da saúde.

SANY UN 1.000,00 3,48 3.480,00

107 SHAMPOO - em
embalagem de 480 ml,
fórmula suave que não
irrita os olho contem
Dh neutro, com

glicerina proporciona
brilho e macies natural

dos cabelos, testados
dermatologicamente
brmulado de maneira
a minimizar o possível
surgimento de alergia.
Fragrância neutra,
podendo ser utilizado
diariamente em todos
os tipos de cabelo.

TRALALA UN 80,00 5,98 ^478,40

108 SUPER COLA DE

FIXAÇÃO
NSTANTÂNEA, o
adesivo super cola é
recomendado para
adesões que

THREE

BOND

UN 500,00 4,88 2.440,00
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116

necessitam de alta

velocidade e excelente

resistência. É um
monocomponente a
base de cianoacrilato e
não requer mistura, o
processo de cura
inicia-se quando o
adesivo entra em

contato com a

umidade.

Ideal para adesão em
borrachas, plásticos e
metais, aderindo
também aos demais

substratos com alta

performance.

Unidade com 2g.

VASSOURA DE

NYLON - com cerdas

macias, cepo plástico
de 22 cm, cerdas
cerdas de 22 cm,
cerdas de 11,5 cm com
plumagem nas pontas,
com cabo rosqueado
de madeira

plastificada, para
impeza em geral, tipo
doméstica.

ESCOVA PARA

UNHAS - cerdas

macias, limpeza
eficiente, cabo de
plástico Semelhante a
escova Condor.

NOVISA UN

CONDOR UN

200,00

200,00

8,95

3,63

1.790,00

726,00

124 ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO

Concentração de 70°
NPM {70% em peso),
1000 ml, incolor,
indicado como

antisséptico tópico e
desinfecçâo de
superfícies fixas.
Embalado em frasco
Diástico resistente. Uso

lospitalar. Uso
hospitalar. Deve
apresentara FISQ

Ficha de informações
de segurança de
produtos químicos).
Registro na ANVISA.

SOL UN 300,00 8,06 2.418,00

137 TABUA DE CORTE

DEPOLIETILENO:
Placa de polletileno
liso, atóxico, de alta

JAGUAR UN 50,00 21,60 .080,00
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qualidade e em
conformidade as
normas sanitária da

ANVISA. Produto ideal
para preparo de

alimentos. Dimensões

aproximadas
(comprimento x largura
X espessura); 50mm x
30mm.

TOTAL 48.667,20

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação

direta com as lícítantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. As

12:00 horas foi realizado intervalo para o horário de almoço, onde todos os licitantes

presentes deixaram a sessão, havendo renúncia expressa de prazo por parte deles.

Dando-se continuidade ao certame licitatório, as 13:30 horas, foram abertos os

envelopes de n° 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação das empresas

participantes e consideradas vencedoras: BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS

LIDA, STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, SUPERMERCADO

LINK LTDA - EPP, ITAMAR MAURI MULLER - ME, SUPERMERCADO

WIARTINKOSKI LTDA — ME, DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA. Logo após terem

sido rubricados pela pregoeira e equipe de apoio foi constatado que os mesmos

estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório

e por conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No

curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma

impugnação ou recurso quanto a resultado. A Pregoeira em decorrência do

resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor das

empresas: BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica, com

inscrição no CNPJ n° 37.952.094/0001-09, situada no Município de São Lourenço do

Oeste - SC, STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica,

com inscrição no CNPJ n° 40.087.572/0001-74, situada no Município de Cascavel -

PR, SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ

n° 01.946.439/0001-74, situada no Município de Planalto - PR, ITAMAR MAURI

MULLER - ME, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 07.260.725/0001-68,

situada no Município de Planalto - PR, SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA -

ME, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 26.917.650/0001-90, situada no

Município de Planalto - PR, DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA, pessoa jurídica, com

inscrição no CNPJ n° 27.787.054/0001-03, situada no centro Município de Francisco

Beltrão - PR, classificada em 1° lugar para o fornecimento do objeto em sua
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totalidade, conforme classificação acima, pertinente a Aquisição de materiais de

alimentação, higiene, limpeza e utensílios para uso de todas as Secretarias do

município de Planalto-PR, e proposta de preço das licitantes. Pela pregoeira foi

informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor

Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela

Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio

-fpjQndn 6. Q
CARLA SABRINA^RECH rC&ZÁRjAUGUSTO

MALINSKI ^ SOARES
Pregoeira Equipe de Apoio

068.626.699-40 066.452.549-03
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