Á PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
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DADOS DO REPRESENTANTE: PAULO HENRIQUE VENANCIO
E-MAIL DE CONTATO: PSM@PSMCOMERCIO.COM.BR
CPF DO REPRESENTANTE: 073.354.679-00 RG DO REPRESENTANTE: 4.680.075-1
PROCESSO LICITATÓRIO N° 116/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA PREFEITURA E SECRETARIAS
MUNICIPAIS, CONFORME AS NECESSIDADE E QUANTIDADES, COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, QUE
INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

LOTE 01
ITEM DESCRIÇÃO

1

QUANT. UND. MARCA

Papel Higiênico em folha
simples, gofrado, picotado,
100% celulose virgem, na cor
branca, medindo 30Mx10CM,
neutro,
distribuição
homogênea das fibras ao longo
do papel, sendo macio com
alto poder de absorção,
embalado em pacotes com 04
(quatro)
unidades
e
acondicionado em fardos de 64
rolos. Embalagem deve conter
o nome do fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade.
Apresentar
na
habilitação, Ficha técnica,
Certificado
FSC,
laudo
autenticado
microbiológico,
irritabilidade dérmica, laudo
que comprove ser classe1, com
laboratório credenciado na
ANVISA da marca cotada.
Vencedor Apresentar amostra. 600

Fardo NESS

FABRICANTE

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL

IPEL

74,00

44.400,00

2

3

Papel higiênico folha dupla,
100%
celulose
virgem
biodegradável, folha picotada,
gofrada com relevo, folha
dupla classe 01, na cor branca,
alvura ISO maior que 80%,
índice de maciez igual ou
menor que 7nm/g. Resistência
a tração ponderada igual ou
maior
que
160
n/m,
quantidade de pintas igual ou
menor que 1nm²/m². Tempo
de absorção de água igual ou
menor que 5 segundos,
conforme norma ABNT NBR
15.464-2
e
15.134;
Características
complementares:
matéria
prima 100% celulose virgem,
comprimento de 30 m (com
180
tolerância de 2%) diâmetro
interno do tubete mínimo de 4
cm; acabamento gofrado, em
relevo, picotado, fragrância
neutra. Rotulagem contendo:
com identificação da classe,
marca, quantidade de rolos,
aroma, metragem de papel,
nome do fabricante, cnpj etc.
Embalagem
com
boa
visibilidade do produto. Fardo
com 64 rolos, embalado em 4
unidades.
Apresentar
na
habilitação, Ficha técnica,
Certificado
FSC,
laudo
autenticado
microbiológico,
irritabilidade dérmica, laudo
que comprove ser classe1, com
laboratório credenciado na
ANVISA da marca cotada.
Vencedor apresentar amostr
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO:
300m, 100% celulose virgem,
branco, sem pigmentação.
Caixa com 8 rolos. Apresentar
na
habilitação,
Ficha Técnica Certificado FSC, 50

Fardo NESS

CX

INDAIAL

IPEL

118,22

21.279,60

IPEL

84,45

4.222,50

4

5

laudo
autenticado
microbiológico,
irritabilidade
dérmica, laudo que comprove
ser classe1, com laboratório
credenciado na ANVISA da
marca cotada. Vencedor
apresentar amostra
Guardanapo de papel, folha
simples, branco (pequeno),
100% celulose, gofrado, sem
perfume, apresentando macies
e
suavidade,
medindo
22x24cm.
Embalagem
contendo 50 unidades. Deve
conter o nome do fabricante,
data de fabricação, lote e prazo
de validade. Apresentar
1000
prospecto na habilitação
Papel toalha, folha intercalada,
duas dobras, 100% celulose
virgem, cor branca, sem
pigmentação aparente oriunda
da utilização de aparas de
material impresso, tração
ponderada igual ou superior
200n/m, com distribuição
homogênea das fibras ao longo
do papel, deve apresentar alto
poder de absorção e macies,
suas
dimensões
de
20,5cmx22,5cm,
sendo
embalagem com 1000 folhas,
devem ser acondicionadas em
fardos com mínimo 4 maços
plastificados com 250 folhas.
Embalagem deve conter o
nome do fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade.
Apresentar
na
habilitação, Ficha técnica,
Certificado
FSC,
laudo
autenticado
microbiológico,
irritabilidade dérmica, laudo
que comprove ser classe1, com
laboratório credenciado na
ANVISA da marca cotada.
Vencedor apresentar amostra 6000

UND

SNOB

Fardo INDAIAL

SANTHER

5,03

5.030,00

IPEL

18,47

110.820,00

6

Papel toalha 2 dobras. Papel
toalha interfolhado, classe 01,
na cor branca, 2 dobras,
gofrado, gramatura mínima de
28g/m², 100% fibras celulósicas
virgem, alvura ISO mínima de
80%, índice de maciez igual ou
menos
que
5,5
nm/g,
quantidade de pintas igual ou
menor
que
9nm²/m².
Resistência a tração a úmido
maior que 90n/m, tempo de
adsorção de água igual ou
menor que 15 segundos,
quantidade de furos menor
que
10nm²/m,
conforme
norma ABNT NBR 15.464-2 e
15.134.
Características
complementares:
matéria
prima 100% fibra vegetal,
dimensão de folha mínima de
22x21cm (podendo variar
1,5cm para mais ou menos),
número mínimo de folhas por
caixa 5000 devendo estarem
divididas por amarração com o
mínimo 250 folhas por maço.
Rotulagem contendo: com
identificação da classe, marca.
Quantidade de rolos, aroma,
metragem de papel, nome do
fabricante, cnpj, etc. Caixa com
4.800 folhas. Apresentar na
habilitação , Ficha técnica
laudo
autenticado
microbiológico, irritabilidade
dérmica, laudo que comprove
ser classe1, com laboratório
credenciado na ANVISA da
marca
cotada.
Vencedor
100
apresentar amostra

CX

INDAIAL SOFT IPEL

95,60

9.560,00

7

8

Papel toalha bobina 30 gramas,
100% fibras de celulose virgem
com
200
metros
de
comprimento x 20 cm de
largura cada rolo. Para ser
utilizado em toalheiro com
sensor ou alavanca. Caixa com
6 rolos com 200 m x 20 cm.
Apresentar na habilitação,
Ficha técnica, Certificado FSC,
laudo
autenticado
microbiológico, irritabilidade
dérmica, laudo que comprove
ser classe1, com laboratório
credenciado na ANVISA da
marca cotada. Vencedor
100
CX
IPEL TRACION IPEL
108,02
10.802,00
apresentar amostra
Toalha de Papel – toalha de
papel copa aerado, branco,
folha dupla, 20X22 cm, pacote
500
UND PEGG
ABBASPEL
6,37
3.185,00
com dois 2 rolos.
TOTAL LOTE 01 = R$ 209.299,10 Duzentos e nove mil e duzentos e noventa e nove reais e dez
centavos.
LOTE 02

ITEM DESCRIÇÃO

QUANT. UND. MARCA

FABRICANTE

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL

9

Saco para lixo doméstico,
polietileno de baixa densidade
capacidade 240 litros, medindo
1,15 cm x 1,15 cm (variação de
1 cm), com no mínimo 10 mm
de espessura, cor preto;
embalados em pacotes com
100 unidades e acondicionados
em fardo resistente. Deverá
apresentar solda contínua e
homogênea com fundo reto e
uniforme
proporcionando
devida
vedação
e
não
permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio;
Embalagem deve conter o
nome do Fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade.
Confeccionado 600

PCT

CICLUS

NAVEPLAST

181,38

108.828,00

10

dentro das normas da ABNT. O
produto não pode expelir odor
desagradável. Apresentar junto
com a habilitação licença
ambiental de operação –LAO.
Vencedor apresentar amostra
Saco para lixo doméstico,
polietileno de baixa densidade
com capacidade de 150 litros,
medindo aproximadamente 90
cm x120 cm, com, no mínimo,
0,08 mm de espessura, na cor
preta. Pacote com 100
unidades. Deverá apresentar
solda
contínua
e
homogênea com fundo reto e
uniforme
proporcionando
devida
vedação
e
não
permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio;
Embalagem deve conter o
nome do fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade. O produto não pode
expelir odor desagradável.
Apresentar junto com a
habilitação licença ambiental
de operação –LAO. Vencedor
apresentar amostra
100

PCT

CICLUS

NAVEPLAST

144,27

14.427,00

11

Saco para lixo doméstico,
polietileno de baixa densidade
com capacidade de 100 litros,
medindo aproximadamente 75
cm x 105 cm, com, no mínimo,
0,08 mm de espessura, na cor
preta. Pacote com 100
unidades. Deverá apresentar
solda contínua e homogênea
com fundo reto e uniforme
proporcionando
devida
vedação e não permitindo a
perda de conteúdo durante o
manuseio; Embalagem deve
conter o nome do fabricante,
data de fabricação, lote e prazo
de validade. Confeccionado
dentro das normas da ABNT. O
produto não pode expelir odor
desagradável. Apresentar junto
com a habilitação o Laudo de
Ensaio Técnico do produto
CONFORME NBR 9191:2008,
validade do laudo não superior
a 360 dias e licença ambiental
de operação –LAO. Vencedor
400
apresentar amostra

PCT

CICLUS

NAVEPLAST

98,35

39.340,00

12

13

Saco para lixo doméstico,
polietileno de baixa densidade
com capacidade de 50 litros,
medindo aproximadamente 63
cm x 80 cm, com no mínimo,
0,06 mm de espessura, na cor
preta. Embalagem com 100
unidades.
Deverá
apresentar
solda
contínua e homogênea com
fundo reto e uniforme
proporcionando
devida
vedação e não permitindo a
perda de conteúdo durante o
manuseio; Embalagem deve
conter o nome do fabricante,
data de fabricação, lote e prazo
de validade. Confecciona do
dentro das normas da ABNT. O
produto não pode expelir odor
desagradável. Apresentar junto
com a habilitação o Laudo de
Ensaio Técnico do produto
CONFORME NBR 9191:2008,
validade do laudo não superior
a 360 dias e licença ambiental
de operação –LAO. Vencedor
400
apresentar amostra
Saco para lixo doméstico,
polietileno de baixa densidade
com capacidade de 30 litros,
medindo aproximadamente 59
cm x 62 cm, com, no mínimo,
0,05 mm de espessura, na cor
preta. Embalagem com 100
unidades. Deverá apresentar
solda contínua e homogênea
com fundo reto e uniforme
proporcionando
devida
vedação e não permitindo a
perda de conteúdo durante o
manuseio; Embalagem deve
conter o nome do fabricante,
data de fabricação, lote e prazo
de validade. Confeccionado
dentro das normas da ABNT. O
produto não pode expelir odor 400

PCT

CICLUS

NAVEPLAST

40,23

16.092,00

PCT

CICLUS

NAVEPLAST

25,86

10.344,00

14

15

desagradável. Apresentar junto
com a habilitação o Laudo de
Ensaio Técnico do produto
CONFORME NBR 9191:2008,
validade do laudo não superior
a 360 dias e licença ambiental
de operação –LAO. Vencedor
apresentar amostra
Saco para lixo doméstico,
polietileno de baixa densidade
com capacidade de 15 litros,
medindo aproximadamente 39
cm x 58 cm, com, no mínimo,
0,05 mm de espessura, na cor
preta. Embalagem com 100
unidades. Deverá apresentar
solda contínua e homogênea
com fundo reto e uniforme
proporcionando
devida
vedação e não permitindo a
perda de conteúdo durante o
manuseio; Embalagem deve
conter o nome do fabricante,
data de fabricação, lote e prazo
de validade. Confeccionado
dentro das normas da ABNT. O
produto não pode expelir odor
desagradável. Apresentar junto
com a habilitação o Laudo de
Ensaio Técnico do produto
CONFORME NBR 9191:2008,
validade
do laudo não superior a 360
dias e licença ambiental de
operação –LAO. Vencedor
250
apresentar amostra
Saco Plástico transparente
para acondicionar alimento,
embalado de forma protegida
de contaminações externas,
material
100%
virgem,
capacidade para 15 kg,
700
espessura de 0,06mm

PCT

CICLUS

NAVEPLAST

17,24

4.310,00

UND

BIPLASTIC

BIPLASTIC

22,99

16.093,00

16

17

18

Saco Plástico transparente
esterilizado e com tarja para
amostra
de
alimento,
embalado de forma protegida
de contaminações externas, de
polietileno de baixa densidade
material esterilizado com tarja
branca para a descrição do
alimento, largura de 12 cm X
30 cm, embalagem com 500
50
PCT BIPLASTIC
BIPLASTIC
98,67
4.933,50
unidades
Plástico Filme – plástico filme
PVC transparente, 28 cm de
largura
aproximadamente,
espessura 0,03 mm, 30 de
comprimento. Para envolver
150
UND BIPLASTIC
BIPLASTIC
9,42
1.413,00
alimentos.
Plástico Rolo para Freezer –
saco plástico para freezer e
micro-ondas, especifico para
acondicionamento
e
congelamento de alimentos,
largura
de
28
cm,
comprimento de 40 cm, rolo
com 100 unidades, capacidade
500
UND BIPLASTIC
BIPLASTIC
8,37
4.185,00
de 5 Kg
TOTAL LOTE 02 = 219.965,50 Duzentos e dezenove mil e novecentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta centavos.
LOTE 03

ITEM DESCRIÇÃO

19

QUANT. UND. MARCA

Água sanitária de cloro ativo
sendo utilizadas para limpeza e
desinfecção de superfícies.
Registro do Ministério de
Saúde, embalagem plástica,
contendo o nome fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade de 12 meses. Sendo
embalagem de 1 (um) litro,
com bico dosador. A licitante
deverá
apresentar
na
habilitação registro na Anvisa,
ficha técnica assinada por
1700
responsável técnico.

UND

LIMPINHA

FABRICANTE

ABREU
QUIMICA

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL

4,18

7.106,00

20

21

Água sanitária, composição:
hipoclorito de sódio e água.
Teor de cloro ativo: 2,0% à
2,5% P/P. Princípio ativo:
hipoclorito de sódio. Produto a
base de cloro. Embalagem de 5
litros, deve conter o nome do
fabricante, validade mínima 12
meses. A licitante deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa, ficha
técnica
assinada
por
700
responsável técnico
Desinfetante líquido, com
fragrância Herbal, destinado ao
uso geral, com ação bactericida
e germicida (Staphylococcus
aureus
e
Salmonella
choleraesuis). Sua embalagem
plástica com capacidade de 5
litros.
O
produto
deve
apresentar registro nos órgãos
competentes e apresentar
tabela
de
composição.
Embalagem deve conter o
nome do fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade. A licitante deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa, publicação
no DOU e ficha técnica
assinada por responsável
100
técnico.

UND

UND

LIMPINHA

ABREU
QUIMICA

41,16

28.812,00

LIMPINHA

ABREU
QUIMICA

14,7

1470,00

22

23

Desinfetante Clorado para
frutas, verduras e legumes.
Ação
antimicrobiana
comprovada por laboratório
oficial, se usado dentro das
concentrações indicadas; Deve
ter registro no Ministério da
Saúde e atender a Portaria N º
15 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, sendo
eficiente para Staphyloccocus
aureus,
Salmonella
Choleraesuis e Escherichia coli;
Deve ter aspecto de pó branco
e com PH entre 5,5 e 7,5 e teor
de cloro ativo no mínimo de
3%. Solução com produto pode
ser reutilizado mais de uma
vez. Validade de 1 ano na data
da entrega. Embalagem de 1
kg.
A
licitante
deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa, laudo de
eficácia autenticado e ficha
técnica
assinada
por
400
responsável técnico.
Amaciante de roupa, Aloe vera,
aspecto
líquido
viscoso,
concentrado, solúvel em água,
embalagem plástica, com alça,
aplicação amaciante artigos
têxteis, frasco com 2 litros.
Apresentar na habilitação Ficha
Técnica
assinada
por
responsável técnico, Fispq e
registro na Anvisa.
150

UND

MULTVEG

MULTQUIMICA 23,19

9.276,00

UND

ZAVASKI

ZAVASKI

1.906,50

12,71

24

25

26

Limpador líquido instantâneo
multiuso, biodegradável, com
perfume
laranja,
remove
sujeira e gordura, limpeza sem
enxaguar, não prejudica as
mãos, tensoativo não iônico.
Indicado para a limpeza de
superfícies, para limpeza e
acabamentos
de
vidros,
espelhos, vitrines, fórmicas,
azulejos, telefones, alumínio,
superfícies
plásticas,
esmaltadas e vitrificadas em
geral. Embalagem plástica com
tampa
dosadora,
com
capacidade
mínima
de
armazenamento de 500ml.
Embalagem deve conter o
nome do fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade. A licitante deverá
apresentar na habilitação
100
registro na Anvisa e FISPQ
Pasta para limpeza em geral,
produto a base de sabão de
coco com detergente sintético,
associado a um agente mineral
(Pó de Quartzo), destinada à
limpeza pesada de superfícies
em geral, principalmente em
mármores, pisos e azulejos
com ação desengraxante,
desengordurante
e
de
polimento. O produto deve ser
fornecido em embalagens
mínimas de 500 gramas.
Embalagem deve conter o
nome do fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade. A licitante deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa, Ficha
150
técnica e FISPQ
Pasta Rosa – pasta macia, para
limpeza de louças de banheiro,
200
embalagem com 500 gramas

UND

VEJA

RECKITT

9,8

980,00

UND

CRISTAL

GTEX

7,35

1.102,50

UND

CRISTAL

GTEX

7,5

1.500,00

27

28

29

Desengordurante
para
remoção de gordura de
superfícies em geral, como
pisos,
bancadas,
mesas,
equipamentos, utensílios de
cozinha, etc. Composição
básica:
coadjuvante,
sequestrante,
preservante,
corante
e
veículo.
O produto deve compor para a
sua aplicação para facilitar o
uso.
Embalagem
com
capacidade mínima de 500ml
com
tampa
dosadora.
Embalagem deve conter o
nome do fabricante, data de
fabricação, lote e prazo de
validade. A licitante deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa e FISPQ e
300
prospecto
Hipoclorito de sódio 1%.
Embalagem de 5 litros. Deve
conter o nome do fabricante,
data de fabricação, lote,
validade 12 meses A licitante
deverá
apresentar
na
habilitação registro na Anvisa e
Ficha técnica assinada por
100
responsável técnico.
Aromatizante de Ar em
Aerosol, fragrâncias diversas,
desodorizante de ambiente,
composição:
ativo,
água,
antioxidante,
fragrância,
emulsificante, coaduvante e
propelentes. Embalagem 360 a
450 ml. A licitante deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa, e ficha
técnica
assinada
por
responsável técnico.
300

UND

VEJA

RECKITT

8,07

2.421,00

UND

ABREU
HOSPECLEAN QUIMICA

18,39

1839,00

UND

ULTRA FRESH BASTON

12,68

3.804,00

30

31

32

Limpa vidros líquidos, com
incolor ou azul, frasco plástico
com
500ml,
embalagem
plástica com sistema gatilho. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
composição química, número
do lote, data de validade e
número de identificação no
ministério da saúde. Deve ser à
base de água, álcool, solvente,
princípios ativos. Prazo de
validade no mínimo 12 meses.
A licitante deverá apresentar
na habilitação registro na
Anvisa, Fispq e ficha técnica
assinada por responsável
400
técnico.
Lustra móveis, solução aquosa
cremosa, perfumada para
aplicação em móveis e
superfícies
lisas.
Aromas
lavanda, frasco plástico de 200
ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação, procedência,
composição química, número
do lote, data de validade e
número de identificação no
ministério
da
saúde.
Composição: silicones, óleo
mineral,
espessante,
preservante e água. A licitante
deverá
apresentar
na
habilitação registro na Anvisa,
e ficha técnica assinada por
50
responsável técnico.
Sapólio em Pó, aplicação: para
limpeza em geral, fragância
classico embalagem com 300 g
com tampa abre e fecha. A
licitante deverá apresentar na
habilitação registro na Anvisa,
500
Fispq e ficha técnica.

UND

LIMPINHA

ABREU
QUIMICA

UND

BRIOSOL

BRIOSOL

5,75

287,50

UND

RADIUM

BOMBRIL

6,46

3.230,00

10,52

4.208,00

33

34

35

36

Saponáceo líquido cremoso
composição:
linear
alquilbenzeno sulfonato de
sódio,
coadjuvante,
alcalinizante,
espessante,
abrasivo,
conservante,
essência e veículo. Embalagem:
frasco plástico 300 ml, tampa
abrefecha. Produto sujeito a
verificação o ato da entrega;
aos
procedimentos
adm.
Determinados pela ANVISA. A
licitante deverá apresentar na
habilitação registro na Anvisa,
Fispq e ficha técnica assinada
por responsável técnico.
CERALÍQUIDA:embalagem
branca anatômica 750 ml,
aroma
floral,incolor,autobrilho, dispensando o uso de
enceradeira. A licitante deverá
apresentar
na
proposta
registro na Anvisa, Fispq e ficha
técnica
assinada
por
responsável técnico.
Álcool etílico 70%. Embalagem
com 1000ml. Caixa com 12
unidades. Deve conter o nome
do
fabricante,
data
de
fabricação, lote. A licitante
deverá
apresentar
na
habilitação registro na Anvisa,
certificado do inmetro, Fispq e
ficha técnica assinada por
responsável técnico.
Álcool gel para mãos 70%, com
glicerina, embalagem refil
contendo, no mínimo 500ml
com válvula pump. Caixa com
12 unidades. Deve constar a
data da fabricação, a data de
validade, o número do lote. A
licitante deverá apresentar na
habilitação registro na Anvisa,
certificado do Inmetro, Ficha
técnica e laudo Microbiológico
autenticado

UND

PERFECT

FUNES
PEREIRA

20

UND

GIRANDO
SOL

700

CX

700

CX

80

E
6,76

540,80

GIRANDO SOL

9,77

195,40

SAUBA

PKB

103,88

72.716,00

SAUBA

PKB

108,78

76.146,00
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Álcool 96% caixa com 12 litros,
embalagem de 1 litros - A
licitante deverá apresentar na
habilitação registro na Anvisa,
certificado do inmetro, Fispq e
ficha técnica assinada por
responsável técnico.
Sabonete líquido cremoso
glicerinado, embalagem c/
1000ml, erva doce, com ação
bactericida,
para
higiene
pessoal. Possui em sua
formulação,
agentes
tensoativos, emolientes e
hidratantes, indicado para
banho e lavagem das mãos.
Deve conter o nome do
fabricante, data de fabricação,
lote e prazo de validade. A
licitante deverá apresentar na
habilitação registro na Anvisa,
Ficha técnica assinada por
responsável, FISPQ e laudo de
irritabilidade
dérmica
autenticado.
Sabonete líquido perolado,
Glicerinado, embalagem c/ 5l,
fragrância erva doce. Deve
conter o nome do fabricante,
data de fabricação, lote e prazo
de validade. A licitante deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa, Ficha
técnica
assinada
por
responsável, FISPQ e laudo de
irritabilidade
dérmica
autenticado.
Sabonete
líquido
liquido
viscoso perolado; composto de
triclosan (principio ativo), sem
perfume, (ph entre 6,0 a 6,5);
para higiene das mãos; em
frascos de 01 litro; embalados
em caixas resistentes. Produto
sujeito a verificação no ato da
entrega; aos procedimentos
ad. Determinados pela ANVISA.

600

CX

SAUBA

PKB

119,56

71.736,00

9,80

9.800,00

1000

UND

GÊNIO

ABREU
QUIMICA

700

UND

GÊNIO

ABREU
QUIMICA

28,55

19.985,00

350

UND

SAUBA

PKB

16,53

5.785,50
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A licitante deverá apresentar
na habilitação registro na
Anvisa, Ficha técnica assinada
por responsável, FISPQ .
Multi inseticida líquidos em
spray aerossol, com ação eficaz
contra insetos voadores, tais
como: moscas, mosquitos,
pulgas e baratas. O frasco deve
ser no mínimo 300ml devendo
estar estampado no rótulo
dados
de
identificação,
procedência,
data
de
fabricação, lote e validade. Sua
composição deve ser a base de
água. A licitante deverá
apresentar na habilitação
registro na Anvisa, FISPQ e
150
Prospecto.

UND

SBP

RECKITT

16,3

2.445,00

TOTAL LOTE 03 = 327.292,20 Trezentos e vinte e sete mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos
TOTAL DOS LOTES = 756.556,80 Setecentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta
centavos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.
IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E ENCARGOS: INCLUSOS NO PREÇO.
GARANTIA: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

NOVA TRENTO, 22 DE SETEMBRO DE 2021.
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