
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 
 

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 
PROCESSO N° 845/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 

 
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da 
proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue: 
 
EMPRESA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
CNPJ Nº 04.013.164/0001-04  

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 2832 Galão de 5 
litros 

ÁGUA SANITÁRIA, para uso geral, 
composto com cloro ativo, com ação 
alvejante e desinfetante, acondicionado em 
frasco plástico branco leitoso resistente de 
5000 ml, com marca destacada em alto 
relevo. Deverá constar na embalagem do 
produto: os microrganismos testados 
‘Staphilococcus aureus e Salmonella 
choleraesuis”, com identificação do 
fabricante, instruções de uso para limpeza 
e desinfecção de pias, banheiras, pisos de 
cerâmica, azulejos, privadas, ralos, caixas 
d’águas, roupas, tecidos e também na 
desinfecção de frutas, legumes e verduras; 
precauções, número do Ceatox e do SAC. 
Composição: hipoclorito de sódio, 
carbonato de sódio  água. Princípio ativo: 
cloro ativo de 2,0 a 2,5%. MARCA: 
BIOKRISS 

R$ 4,75 R$ 13.452,00 

7 3210 Unidade 

DESINFETANTE LÍQUIDO, em frascos 
plásticos contendo 2.000 ml, fragrância 
floral. Composição nonifenol etoxilado, 
cloreto de alquidimedil benzil amônio, 
formol, metilcloroisotiazolinona e 
clorometilisotiazolinona, copolímero acrílico 
corante, perfume e água. Componente 
ativo: cloreto de alquil dimetil benail amônio 
0,25%. O vencedor deverá apresentar 
laudo de comprovação de eficácia 
bactericida frente a cepas de 
Staphylococcus aureus e Salmonella 
choleraesuis MARCA: BIOKRISS  

R$ 2,95 R$ 9.469,50 

14 191 Caixa com 
20 pacotes 

GUARDANAPOS DE PAPEL, Na cor 
branca. Com medidas aproximadas de 
33cm x 33cm, acondicionado em pacotes 
contendo  50 unidades, reembalados em 
caixas de papelão com 20 pacotes. Produto 
com 100% fibras naturais. Deverá constar 
na embalagem os dados do código de 
defesa do consumidor. 
MARCA: W.PAPER 

R$ 27,00 R$ 5.157,00 
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16 2054 
Galões 
com 5 
litros 

LAVA LOUÇAS LÍQUIDO NEUTRO, 
galões de 5 litros. Composição: Solução 
aquosa de tensoativos aniônicos com 
coadjuvantes. Líquido viscoso 
transparente, amarelo, solúvel em água. 
Deverá apresentar pH entre 6,5 e 7,5; 
viscosidade (a 25°C BKF): mínimo de 205 
cP;. Composição: Linerar alquill benzeno 
sulfonato do sódio; derivados de 
isotiazolinona (máximo de 0,0015%); 
bromo-2-nitro-2 propanodiol (máximo de 
10%); linear alquil sulfonato de 
trietanolamina. Apresentar ficha técnica do 
produto. 
MARCA BIOKRISS 

R$ 6,60 R$ 13.556,40 

17 1798 Caixas de 
1 quilo 

LAVA ROUPAS EM PÓ, embalagem em 
caixa de papelão de 1 quilo, com sistema 
prático para fechamento após o uso, 
contendo informações do fabricante, nome 
do responsável técnico e seu respectivo 
CRQ, precauções, modo de usar, código 
de barras, número do lote e data de 
fabricação, prazo de validade, SAC, 
dosagem do produto. Composição: 
Tensoativo aniônico e coadjuvantes. 
Aspecto do produto: pó molhável, estado 
físico sólido, na cor azul. Deverá apresentar 
pH entre 10 e 11. Apresentar Ficha técnica 
do produto. 
MARCA FLASH 

R$ 2,99 R$ 5.376,02 

18 2814 Unidade 
de 500 ml 

LIMPADOR MULTIUSO, embalagem 
plástica de 500ml com bico dosador, com 3 
ações: limpa, desengordura e perfuma, nas 
fragrâncias floral, campestre, lavanda e 
laranja, deverá constar no rótulo do 
produto: indicações de utilização do 
produto, modo de usar, precauções, 
telefone do SAC e do CEATOX, 
responsável técnico, com selo de 
valorização do produto nacional, número do 
lote e validade, composição: Tenso ativo 
aniônico, tenso ativo não iônico, solventes, 
água, sequestante, alcalinizante, 
conservante e perfume. O vencedor deverá 
apresentar Laudo de determinação do 
potencial hidrogeniônico, Laudo 
microbiológico (contagem bacteriana total, 
coliformes totais e fecais, bolores, 
leveduras e eficácia frente aos 
microorganismos: Staphylococcus aureus, 
Salmonella sp e Pseudomonas 
aeruginosas) e Laudo de determinação do 
índice de irritabilidade/Corrosão dérmica 
por laboratório credenciado pela ANVISA. 
MARCA BIOKRISS 

R$ 1,30 R$ 3.658,20 
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30 905 Unidade 

VASSOURA NYLON, vassoura de nylon, 
base em madeira, pontas felpudas, cabo 
em madeira roliça, sem farpas, de rosca. 
Cabo pode ser coberto com plástico e 
ponteira de plástico para pendurar com 
medida de no mínimo 1,20 m. Cerdas 
grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm de 
comprimento por 5 cm de largura. 
Vassoura medindo 40 cm. A fixação das 
cerdas na base tem que ser bem firmes e 
resistentes. 
MARCA PG 

R$ 5,50 R$ 4.977,50 

44 317 Unidade 

LIMPA FORNO DESENGORDURANTE, 
sem soda caustica, embalado em frasco 
plástico de 500ml. 
MARCA DIABO VERDE 

R$ 8,50 R$ 2.694,50 

47 20 Unidades 

CESTO DE LIXO COM PEDAL 100 
LITROS, com pedal, formato retangular, 
composição: plástico polipropileno 
resistente, com tampa na cor do cesto, 
medindo aproximadamente na parte 
externa 920x570x300mm, com 
identificação do produto e fabricante, 
capacidade de 100 litros.  
MARCA JSN 

R$ 130,00 R$ 2.600,00 

     
R$ 60.941,12 

 
EMPRESA: JCB MATERIAIS LTDA ME  
CNPJ Nº 07.364.386/0001-60  

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 3473 Unidade 
de 500 ml 

ÁLCOOL EM GEL, álcool etílico hidratado 
em gel, 70 a 73% INPM, frasco de 500 ml. 
Composição: álcool etílico, carbômero, 
neutralizante, água desmineralizada 
desnaturante. Na embalagem deverá 
constar: data de fabricação, prazo de 
validade e número de lote. 
MARCA HYGIPART 

R$ 3,50 R$ 12.155,50 

24 677 Unidade 

RODO DE BORRACHA MÉDIO, com base 
em alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, 
borracha dupla em EVA dupla fixa, com 
suporte de rosca plástica rebitado, cabo 
inclinado em madeira pinnus, medindo 
130cm, plastificado, com rosca plástica na 
ponteira e gancho plástico na outra 
extremidade deverá constar etiqueta e 
dados de identificação do fabricante. 
MARCA BLEK 

R$ 7,52 R$ 5.091,04 

26 1048 Refil de 
800 mL 

SABONETE LÍQUIDO, cremoso, perolado, 
antisséptico, hidratante e emoliente, neutro 
e sem aroma. Com propriedade 
antimicrobiana. Composição: sabonete 
líquido SEM AROMA, agente de largo 
espectro bactericida efetivo contra 

R$ 6,05 R$ 6.340,40 
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bactérias gram-positivas e gram-negativas. 
Princípio ativo (bactericida) Irgasan 300 DP 
(TRICLOSAN). Deverá apresentar laudo 
comprobatório de ação bactericida frente 
cepas de Salmonella choleraesuis, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus.  
MARCA TRILHA 

53 1158 Unidade 
de 500 ml 

ÁLCOOL EM GEL, álcool etílico hidratado 
em gel, 70 a 73% INPM, frasco de 500 ml. 
Composição: álcool etílico, carbômero, 
neutralizante, água desmineralizada 
desnaturante. Na embalagem deverá 
constar: data de fabricação, prazo validade 
e número de lote. 
MARCA HIGIPART 

R$ 3,50 R$ 4.053,00 

55 179 Unidade 

BALDE, em plástico resistente, com alça 
em metal, capacidade 20 litros, nas 
seguintes dimensões: 36cm de altura x 
33cm de diâmetro. O produto deverá conter 
etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e código de barras. 
MARCA ARQUIPLAST 

R$ 7,25 R$ 1.297,75 

75 226 Unidade 

RODO DE BORRACHA MÉDIO, com base 
em alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, 
borracha dupla em EVA dupla fixa, com 
suporte de rosca plástica rebitado, cabo 
inclinado em madeira pinnus, medindo 
130cm, plastificado, com rosca plástica na 
ponteira e gancho plástico na outra 
extremidade deverá constar etiqueta e 
dados de identificação do fabricante. 
MARCA BLEK 

R$ 7,52 R$ 1.699,52 

77 349 Refil de 
800 mL 

SABONETE LÍQUIDO, cremoso, perolado, 
antisséptico, hidratante e emoliente, neutro 
e sem aroma. Com propriedade 
antimicrobiana. Composição: sabonete 
líquido SEM AROMA, agente de largo 
espectro bactericida efetivo contra 
bactérias gram-positivas e gram-negativas. 
Princípio ativo (bactericida) Irgasan 300 DP 
(TRICLOSAN). Deverá apresentar laudo 
comprobatório de ação bactericida frente 
cepas de Salmonella choleraesuis, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus.  
MARCA TRILHA 

R$ 6,05 R$ 2.111,45 

     R$ 32.748,66 

 
 
EMPRESA: IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME  
CNPJ Nº 26.690.808/0001-31 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

3 2913 Unidade 
ÁLCOOL LÍQUIDO, refinado de baixo teor 
de acidez e aldeídos, 46° INPM, 
especialmente indicado para limpeza, não 

R$ 3,24 R$ 9.438,12 
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incluindo desinfecção e sem adição de 
desnaturante. Contendo 1.000 ml. Constar 
no rótulo informações do produto, 
fabricante, número do lote, selo do Inmetro, 
data de fabricação e validade, número do 
INOR. 
MARCA PUROALCOOL 

9 3002 Unidade 

ESPONJA, dupla face, 1ª qualidade, 
medindo 110 x 75 x 20mm. Cor: (amarelo 
(espuma) e verde (fibra). Composição: 
espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente 
antibactérias, validade mínima 36 meses, 
condicionadas a cada 10 em embalagem 
plásticas. Constar na embalagem primária, 
o número do lote, sac., fabricação e 
validade. 
MARCA LIMPUS 

R$ 0,40 R$ 1.200,80 

10 209 
Fardos 
com 14 
pacotes 

ESPONJA DE AÇO, lã de aço extraída 
através da usinagem de arame de aço 
carbono. Esponja na cor cinza, insolúvel 
em solvente e solúvel em soluções ácidas, 
De primeira qualidade. Embaladas em 
pacotes plásticos contendo 8 unidades, 
com peso líquido de 60 g por pacote, 
reembaladas em fardos de 14 pacotes. 
MARCA QUSTRO 

R$ 14,30 R$ 2.988,70 

15 888 Unidade 
de 300 ml 

INSETICIDA, aerossol em frascos com 300 
ml. Composição: ingrediente ativo, 
solvente, antioxidante emulsificante, veiculo 
e propelente no rótulo, informações do 
produto, fabricante e registro ou notificação 
na Anvisa. 
MARCA BASTON 

R$ 5,25 R$ 4.662,00 

21 1978 Unidade 

PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 
lavado e alvejado medindo 40 cm x 70 cm, 
na cor branca, com etiqueta contendo 
dados de identificação do fabricante e 
marca. 
MARCA RS 

R$ 2,05 R$ 4.054,90 

25 1117 
Pacotes 
com 5 

unidades 

SABÃO EM PEDRA, glicerinado neutro de 
200 gramas, com máximo rendimento, 
acondicionado em pacote transparente, 
com 5 unidades, totalizando 1 quilo. Barra 
sólida translúcida, na cor castanho. Odor 
característico. Estar de acordo com a 
norma brasileira ABNT NBR 14725-4:2012. 
Apresentar ficha técnica do produto. 
MARCA UNIC 

R$ 4,12 R$ 4.602,04 

35 435 Unidade 

DESODORISADOR de ar aerosol, 
acondicionado em frasco com 290g, tampa 
c/ lacre de segurança, fragrância lavanda. 
Na embalagem deverá constar os dados do 
fabricante, bem como SAC e dados do 
CEATOX. Composição quimica: cloreto 
dialquil dimetil amônio. Essência, álcool, 
água, propelente. 
MARCA BASTON 

R$ 5,60 R$ 2.436,00 
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42 236 Unidade 

PÁ PARA LIXO – com base em metal 
zincado resistente ; medindo 24x 16,5x5 , 
com cabo plastificado medindo 60cm de 
comprimento perfeitamente preso a base. 
Deverá conter no produto etiquetacom 
dados de identificação do fabricante e 
marca.    
MARCA DSR 

R$ 3,05 R$ 719,80 

43 330 Unidade 

LIMPA ALUMÍNIO E INOX, utilizado para 
limpar e dar brilho aos alumínios e inox, 
embalado em frasco plástico de 500ml , 
contendo o nome do fabricante , dados do 
produto, data da fabricação e prazo de 
validade . Composição básica : tensoativo 
aniônico, sulfônico, conservantes, 
abrasivos,. Corante e veiculo; tipo líquido; 
com validade de 2 anos.    
MARCA TRIEX 

R$ 1,65 R$ 544,50 

54 971 Unidade 

ÁLCOOL LÍQUIDO, refinado de baixo teor 
de acidez e aldeídos, 46° INPM, 
especialmente indicado para limpeza, não 
incluindo desinfecção e sem adição de 
desnaturante. Contendo 1.000 ml. Constar 
no rótulo informações do produto, 
fabricante, número do lote, selo do Inmetro, 
data de fabricação e validade, número do 
INOR. 
MARCA PUROALCOOL 

R$ 3,24 R$ 3.146,04 

60 1001 Unidade 

ESPONJA, dupla face, 1ª qualidade, 
medindo 110 x 75 x 20mm. Cor: (amarelo 
(espuma) e verde (fibra). Composição: 
espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente 
antibactérias, validade mínima 36 meses, 
condicionadas a cada 10 em embalagem 
plásticas. Constar na embalagem primária, 
o número do lote, sac., fabricação e 
validade. 
MARCA LIMPUS 

R$ 0,40 R$ 400,40 

61 70 
Fardos 
com 14 
pacotes 

ESPONJA DE AÇO, lã de aço extraída 
através da usinagem de arame de aço 
carbono. Esponja na cor cinza, insolúvel 
em solvente e solúvel em soluções ácidas, 
De primeira qualidade. Embaladas em 
pacotes plásticos contendo 8 unidades, 
com peso líquido de 60 g por pacote, 
reembaladas em fardos de 14 pacotes. 
MARCA QUSTRO 

R$ 14,30 R$ 1.001,00 

64 166 
Maço com 

10 
unidades 

FÓSFORO, composto de vegetal e minério: 
apresentado na forma de palito, com ponta 
de pólvora, medindo aproximadamente 
5cm cada palito, embalados em caixas 
contendo 40 palitos. Embalagem contendo 
10 maços, testada e aprovada pelos órgãos 
do Inmetro, de uso no mercado. 
MARCA GABOARDI 

R$ 2,20 R$ 365,20 

66 296 Unidade 
de 300 ml 

INSETICIDA, aerossol em frascos com 300 
ml. Composição: ingrediente ativo, R$ 5,25 R$ 1.554,00 
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solvente, antioxidante emulsificante, veiculo 
e propelente no rótulo, informações do 
produto, fabricante e registro ou notificação 
na Anvisa. 
MARCA BASTON 

68 599 Caixas de 
1 quilo 

LAVA ROUPAS EM PÓ, embalagem em 
caixa de papelão de 1 quilo, com sistema 
prático para fechamento após o uso, 
contendo informações do fabricante, nome 
do responsável técnico e seu respectivo 
CRQ, precauções, modo de usar, código 
de barras, número do lote e data de 
fabricação, prazo de validade, SAC, 
dosagem do produto. Composição: 
Tensoativo aniônico e coadjuvantes. 
Aspecto do produto: pó molhável, estado 
físico sólido, na cor azul. Deverá apresentar 
pH entre 10 e 11. Apresentar Ficha técnica 
do produto. 
MARCA FLASH 

R$ 4,05 R$ 2.425,95 

72 659 Unidade 

PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 
lavado e alvejado medindo 40 cm x 70 cm, 
na cor branca, com etiqueta contendo 
dados de identificação do fabricante e 
marca. 
MARCA RS 

R$ 2,05 R$ 1.350,95 

73 643 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA PRATOS, 
BRANCO SEM ESTAMPA, composto de 
100% algodão, alvejado, com bainha nas 
laterais, cor branco, medindo pelo menos 
50 x 70cm. Devera constar no produto 
etiqueta costurada com: dados de 
identificação do fabricante, dimensões, 
marca, modos de utilização do produto. 
MARCA RS 

R$ 1,86 R$ 1.195,98 

76 372 
Pacotes 
com 5 

unidades 

SABÃO EM PEDRA, glicerinado neutro de 
200 gramas, com máximo rendimento, 
acondicionado em pacote transparente, 
com 5 unidades, totalizando 1 quilo. Barra 
sólida translúcida, na cor castanho. Odor 
característico. Estar de acordo com a 
norma brasileira ABNT NBR 14725-4:2012. 
Apresentar ficha técnica do produto. 
MARCA UNIC 

R$ 4,12 R$ 1.532,64 

82 93 Unidade 
CERA LIQUIDA INCOLOR, unidade 
plástica com 750 ml maior brilho 
MARCA TRIEX 

R$ 3,80 R$ 353,40 

84 77 Unidade 

QUEROSENE, acondicionado em frasco 
plástico transparente com 1000 ml, produto 
indicado para a limpeza de maquinas e 
peças em geral, limpeza de assoalhos, 
cerâmica e madeiras, produtos com alto 
poder de remoção, não corrosivo e 
quimicamente estável. Composição 
quimica: destilado de petróleo, aspecto 
liquido transparente, incolor, odor 
caracteristico, densidade: 0,38+/- 0,05, 

R$ 13,30 R$ 1.024,10 
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tempo de fulgor: minimo 40°C  
MARCA BUFALO 

85 286 Unidade 

VASSOURA PIACAVA,  vassoura de 
piaçava, base em madeira, ponta felpuda, 
cabo em madeira roliça, sem farpas, de 
rosca. Cabo pode ser coberto com plastico 
e ponteira de plastico para pendurar com 
medidas de no minimo 1,20m. Cerdas 
grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm.  A 
fixação das cerdas na base tem que ser 
bem firmes e resistentes. 
MARCA DSR 

R$ 7,40 R$ 2.116,40 

86 145 Unidade 

DESODORISADOR, de ar aerosol, 
acondicionado em frasco com 290g, tampa 
com lacre de segurança, fragrância 
lavanda. Na embalagem deverá constar os 
dados do fabricante, bem como SAC e 
dados do CEATOX. Composição quimica: 
cloreto dialquil dimetil amônio. Essência, 
álcool, água, propelente. 
MARCA BASTON 

R$ 5,60 R$ 812,00 

94 110 Unidade 

LIMPA ALUMÍNIO E INOX, utilizado para 
limpar e dar brilho aos alumínios e inox, 
embalado em frasco plástico de 500ml , 
contendo o nome do fabricante , dados do 
produto, data da fabricação e prazo de 
validade . Composição básica : tensoativo 
aniônico, sulfônico, conservantes, 
abrasivos,. Corante e veiculo; tipo líquido; 
com validade de 2 anos.    
MARCA TRIEX 

R$ 1,65 R$ 187,00 

     R$ 48.410,99 

 
 
EMPRESA: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME  
CNPJ Nº 02.573.131/0001-93 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

4 537 Unidade 

BALDE, em plástico resistente, com alça 
em metal, capacidade 20 litros, nas 
seguintes dimensões: 36cm de altura x 
33cm de diâmetro. O produto deverá conter 
etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e código de barras. 
MARCA ARQPLAST 

R$ 6,00 R$ 3.222,00 

11 95 
Pacote 
com 5 

unidades 

FIBRA DE USO GERAL, produto não-
tecido à base de fibras sintéticas e mineral 
abraviso unidos por resina à prova d’água, 
usada para limpeza em geral. 
Apresentação na cor VERDE. Medida: 260 
mm x 102 mm. Pacotes com 5 unidades. 
MARCA BRITISH 

R$ 4,10 R$ 389,50 

13 497 
Maço com 

10 
unidades 

FÓSFORO, composto de vegetal e minério: 
apresentado na forma de palito, com ponta 
de pólvora, medindo aproximadamente 

R$ 1,96 R$ 974,12 
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5cm cada palito, embalados em caixas 
contendo 40 palitos. Embalagem contendo 
10 maços, testada e aprovada pelos órgãos 
do Inmetro, de uso no mercado. 
MARCA BILLA 

31 278 Unidade 
CERA LIQUIDA INCOLOR, unidade 
plástica com 750 ml maior brilho 
MARCA ROUXINOL 

R$ 2,50 R$ 695,00 

33 232 Unidade 

QUEROSENE, acondicionado em frasco 
plástico transparente com 1000 ml, produto 
indicado para a limpeza de maquinas e 
peças em geral, limpeza de assoalhos, 
cerâmica e madeiras, produtos com alto 
poder de remoção, não corrosivo e 
quimicamente estável. Composição 
quimica: destilado de petróleo, aspecto 
liquido transparente, incolor, odor 
caracteristico, densidade: 0,38+/- 0,05, 
tempo de fulgor: minimo 40°C  
MARCA LIMPAMAIS 

R$ 10,10 R$ 2.343,20 

34 857 Unidade 

VASSOURA PIACAVA,  vassoura de 
piaçava, base em madeira, ponta felpuda, 
cabo em madeira roliça, sem farpas, de 
rosca. Cabo pode ser coberto com plastico 
e ponteira de plastico para pendurar com 
medidas de no minimo 1,20m. Cerdas 
grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm.  A 
fixação das cerdas na base tem que ser 
bem firmes e resistentes. 
MARCA CAIÇARA 

R$ 6,74 R$ 5.776,18 

     R$ 13.400,00 

 
 
EMPRESA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃOLTDA EPP  
CNPJ Nº 12.811.487/0001-71 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

8 239   

ESCOVA PARA LIMPEZA VASO 
SANITÁRIO, cabo plástico de 25cm de 
comprimento, cerdas de nylon de 3cm de 
altura brancas e amarelas. Formato do 
corpo: Oval com medidas de 10cm 
comprimento x 9cm de largura, com 
suporte plástico medindo 10cm altura x 
9cm de comprimento. O produto deverá 
conter etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca, acondicionados 
individualmente em saco plástico 
transparente. 
MARCA LET 

R$ 3,69 R$ 881,91 

49 223 Unidade 

ESCOVA PARA LIMPEZA DAS MÃOS, 
plástica e resistente com cerdas de nylon 
ou similar.   
MARCA ESCOBEL 

R$ 1,38 R$ 307,74 

59 80 Unidade ESCOVA PARA LIMPEZA VASO R$ 3,69 R$ 295,20 
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SANITÁRIO, cabo plástico de 25cm de 
comprimento, cerdas de nylon de 3cm de 
altura brancas e amarelas. Formato do 
corpo: Oval com medidas de 10cm 
comprimento x 9cm de largura, com 
suporte plástico medindo 10cm altura x 
9cm de comprimento. O produto deverá 
conter etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca, acondicionados 
individualmente em saco plástico 
transparente. 
MARCA LET 

62 32 
Pacote 
com 5 

unidades 

FIBRA DE USO GERAL, produto não-
tecido à base de fibras sintéticas e mineral 
abraviso unidos por resina à prova d’água, 
usada para limpeza em geral. 
Apresentação na cor VERDE. Medida: 260 
mm x 102 mm. Pacotes com 5 unidades. 
MARCA BRITISHI 

R$ 18,58 R$ 594,56 

100 74 Unidade 

ESCOVA PARA LIMPEZA DAS MÃOS, 
plástica e resistente com cerdas de nylon 
ou similar.   
MARCA ESCOBEL 

R$ 1,38 R$ 102,12 

     R$ 2.181,53 

 
 
EMPRESA: ADRIANA ROCHA FREITAS  
CNPJ Nº 27.503.877/0001-51 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

12 1407 Unidade 

FLANELA, para limpeza, cor laranja, 
medido 38cm x 58cm, com etiqueta 
costurada constando os dados de 
identificação do fabricante e marca. 
MARCASAGA 

R$ 1,35 R$ 1.899,45 

19 2114 Unidade 

LUVAS EM PVC, tamanho PEQUENO, 
MÉDIO OU GRANDE, confeccionada com 
látex de borracha de alta qualidade, forrada 
com flocos de algodão e com superfície 
antiderrapante. O vencedor deverá 
apresentar, certificado de aprovação do 
Ministério do trabalho. 
MARCA VOLK 

R$ 2,00 R$ 4.228,00 

20 2010 
FARDO 
COM 64 

UNIDADES 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo 
medindo 10 cm de largura x 30 metros de 
comprimento. Folha dupla, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose virgem (não 
reciclado) expresso na embalagem, 
gofrado, com alvura superior a 90,%. 
Produto acondicionado em pacote 
contendo 4 rolos cada, e fardo com 64 
rolos. Os pacotes deveram constar 
informações do fabricante, marca, 
especificações do produto, bem como a 

R$ 53,00 R$ 106.530,00 
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sua composição, as mesmas devem estar 
impressa na forma legível.  
MARCA DELICATE 

27 1340 
Fardo com 

1.000 
folhas 

TOALHA DE PAPEL NÃO RECICLADO, 
folha simples interfolhada de 3 dobras. 
Pacote com 250 folhas. 100% de fibras 
celulósicas virgens sem fragrâncias e 
impurezas. Absorvente,  interfolhado, 
gofrado para uso em dispenser. Fardo em 
papel Kraft resistente com 1000 folhas, 
dispostas em quatro pacotes plásticos 
fechados com 250 folhas cada. O produto 
deve estar de acordo com as 
especificações do INMETRO em relação à 
largura e comprimento e demais 
obrigatoriedade do Código de Defesa do 
Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 
27 cm de comprimento, com variação 
dimensional de + ou – 1 cm. Tipo de folha: 
Simples com 03 dobras. Cor: branca 
Alvura (fator de reflectância difusa no azul): 
> 90 %. Pintas: < 5 mm²/m². Tempo de 
absorção de água: < 6 s. Capacidade de 
Furos: < 2 mm²/m². Resistência à tração a 
úmido: > 140 N/m. Resistência à tração a 
seco: >720 N/m. Declarado vencedor o 
licitante deverá apresentar, laudo de 
laboratório credenciado pelo INMETRO Ex: 
I. P.T, que comprovem os critérios de 
aceitação estabelecidos pela norma 15464 
e suas ponderações. 
MARCA GRAMPEL 

R$ 13,49 R$ 18.076,60 

63 469 Unidade 

FLANELA, para limpeza, cor laranja, 
medido 38cm x 58cm, com etiqueta 
costurada constando os dados de 
identificação do fabricante e marca. 
MARCA SAGA 

R$ 1,35 R$ 633,15 

70 705 Unidade 

LUVAS EM PVC, tamanho PEQUENO, 
MÉDIO OU GRANDE, confeccionada com 
látex de borracha de alta qualidade, forrada 
com flocos de algodão e com superfície 
antiderrapante. O vencedor deverá 
apresentar, certificado de aprovação do 
Ministério do trabalho. 
MARCA VOLK 

R$ 2,00 R$ 1.410,00 

71 670 
FARDO 
COM 64 

UNIDADES 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo 
medindo 10 cm de largura x 30 metros de 
comprimento. Folha dupla, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose virgem (não 
reciclado) expresso na embalagem, 
gofrado, com alvura superior a 90,%. 
Produto acondicionado em pacote 
contendo 4 rolos cada, e fardo com 64 
rolos. Os pacotes deveram constar 
informações do fabricante, marca, 
especificações do produto, bem como a 

R$ 53,00 R$ 35.510,00 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 
 

sua composição, as mesmas devem estar 
impressa na forma legível.  
MARCA DELICATE 

78 447 
Fardo com 

1.000 
folhas 

TOALHA DE PAPEL NÃO RECICLADO, 
folha simples interfolhada de 3 dobras. 
Pacote com 250 folhas. 100% de fibras 
celulósicas virgens sem fragrâncias e 
impurezas. Absorvente, interfolhado, 
gofrado para uso em dispenser. Fardo em 
papel Kraft resistente com 1000 folhas, 
dispostas em quatro pacotes plásticos 
fechados com 250 folhas cada. O produto 
deve estar de acordo com as 
especificações do INMETRO em relação à 
largura e comprimento e demais 
obrigatoriedade do Código de Defesa do 
Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 
27 cm de comprimento, com variação 
dimensional de + ou – 1 cm. Tipo de folha: 
Simples com 03 dobras. Cor: branca 
Alvura (fator de reflectância difusa no azul): 
> 90 %. Pintas: < 5 mm²/m². Tempo de 
absorção de água: < 6 s. Capacidade de 
Furos: < 2 mm²/m². Resistência à tração a 
úmido: > 140 N/m. Resistência à tração a 
seco: >720 N/m. Declarado vencedor o 
licitante deverá apresentar, laudo de 
laboratório credenciado pelo INMETRO Ex: 
I. P.T, que comprovem os critérios de 
aceitação estabelecidos pela norma 15464 
e suas ponderações. 
MARCA GRAMPEL 

R$ 13,49 R$ 6.030,03 

     R$ 174.317,23 

 
EMPRESA: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME  
CNPJ Nº 62.479.555/0001-15 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

22 1928 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA PRATOS, 
BRANCO SEM ESTAMPA, composto de 
100% algodão, alvejado, com bainha nas 
laterais, cor branco, medindo pelo menos 
50 x 70cm. Devera constar no produto 
etiqueta costurada com: dados de 
identificação do fabricante, dimensões, 
marca, modos de utilização do produto. 
MARCA OPERA 

R$ 1,50 R$ 2.892,00 

23 649 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA CHÃO, em saco 
alvejado, composto de 100% de algodão, 
medindo 90cmx110cm, na cor branca. 
Deverá constar no produto etiqueta 
costurada com: dados de identificação do 
fabricante, dimensões, marca, modos de 
utilização do produto. 
MARCA OPERA 

R$ 2,70 R$ 1.752,30 
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36 113 Fardo com 
8 unidades 

PAPEL HIGIÊNICO, folha simples, 
resistente, material 100% celulose virgem. 
Fardo com 8 rolos de 300 metros cada, 
ideal para dispenser de papel higiênico 
MARCA EUROPAPER 

R$ 30,50 R$ 3.446,50 

74 216 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA CHÃO, em saco 
alvejado, composto de 100% de algodão, 
medindo 90cmx110cm, na cor branca. 
Deverá constar no produto etiqueta 
costurada com: dados de identificação do 
fabricante, dimensões, marca, modos de 
utilização do produto. 
MARCA OPERA 

R$ 2,70 R$ 583,20 

     R$ 8.674,00 

 
 
EMPRESA: S.V. BRAGA IMPORTADORA 
CNPJ Nº 30.888.187/0001-72 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

28 378 
Pacote 

com 100 
unidades 

TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada, 
confeccionada em TNT, 100% polipropileno 
material atóxico que permita adequada 
ventilação a cabeça, com gramatura 
mínima 20 gramas, com elástico nas 
extremidades para perfeito ajuste e costura 
ultras sônica que não se desfaz com 
facilidade. Na cor branca. O produto deverá 
vir embalado em pacotes contendo 100 
unidades com dados de fabricação e 
procedência. 
MARCA PEROLA 

R$ 12,99 R$ 4.910,22 

40 1130 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 100 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 75cm de 
largura e 105cm de altura ; que suporte até 
20kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 
acondicionamento de lixo). 
MARCA SCOOBPLAST 

R$ 20,53 R$ 23.198,90 

79 126 
Pacote 

com 100 
unidades 

TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada, 
confeccionada em TNT, 100% polipropileno 
material atóxico que permita adequada 
ventilação a cabeça, com gramatura 
mínima 20 gramas, com elástico nas 
extremidades para perfeito ajuste e costura 
ultras sônica que não se desfaz com 
facilidade. Na cor branca. O produto deverá 
vir embalado em pacotes contendo 100 
unidades com dados de fabricação e 
procedência. 
MARCA PEROLA 

R$ 12,99 R$ 1.636,74 

91 377 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 100 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 75cm de 
largura e 105cm de altura ; que suporte até 

R$ 20,53 R$ 7.739,81 
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20kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 
acondicionamento de lixo). 
MARCA SCOOBPLAST 

     R$ 37.485,67 

 
 
EMPRESA: CHARLEI BONI EPP 
CNPJ Nº 28.719.518/0001-07 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

29 725 Unidade 

VASSOURA DE PÊLO, com pelo artificial 
medindo aproximadamente 30 cm, com 
cabo recoberto em plástico. 
MARCA GAUCHA 

R$ 4,56 R$ 3.306,00 

48 330 Unidade 
ESCOVA DE LAVAR ROUPA, com base 
plástica e com cerdas de nylon  
MARCA GAUCHA 

R$ 1,74 R$ 574,20 

80 242 Unidade 

VASSOURA DE PÊLO, com pelo artificial 
medindo aproximadamente 30 cm, com 
cabo recoberto em plástico. 
MARCA GAUCHA 

R$ 4,56 R$ 1.103,52 

99 110 Unidade 
ESCOVA DE LAVAR ROUPA, com base 
plástica e com cerdas de nylon  
MARCA GAUCHA 

R$ 1,74 R$ 191,40 

     R$ 5.175,12 

 
EMPRESA: ECOPLAST COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA 
CNPJ Nº 20.161.464/0001-97 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

37 548 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 15 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 39cm de 
largura e 58cm de altura ; que suporte até 
3kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 
acondicionamento de lixo). 
MARCA PROPRIA ECOPLAST 

R$ 6,00 R$ 3.288,00 

38 656 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 30 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 59cm de 
largura e 62cm de altura ; que suporte até 
6kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 
acondicionamento de lixo). 
MARCA PROPRIA ECOPLAST 

R$ 7,77 R$ 5.097,12 

39 820 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 50 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 63cm de 
largura e 80cm de altura ; que suporte até 
10kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 

R$ 11,10 R$ 9.102,00 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 
 

acondicionamento de lixo). 
MARCA PROPRIA ECOPLAST 

89 219 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 30 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 59cm de 
largura e 62cm de altura ; que suporte até 
6kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 
acondicionamento de lixo). 
MARCA PROPRIA ECOPLAST 

R$ 7,77 R$ 1.701,63 

90 273 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 50 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 63cm de 
largura e 80cm de altura ; que suporte até 
10kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 
acondicionamento de lixo). 
MARCA PROPRIA ECOPLAST 

R$ 11,10 R$ 3.030,30 

     R$ 22.219,05 

 
EMPRESA: JJ SOUTO ME 
CNPJ Nº 00.149.755/0001-52 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

50 580 Unidade 

RODO DE BORRACHA GRANDE, com 
base em alumínio medindo 69cm x 3cm x 
3cm, borracha dupla em EVA dupla fixa, c/ 
suporte de rosca plástica rebitado, cabo 
inclinado em madeira pinnus, medindo 
130cm, plastificado, com rosca plástica na 
ponteira e gancho plástico na outra 
extremidade deverá constar etiqueta e 
dados de identificação do fabricante 
MARCA PLASTGRAN 

R$ 10,27 R$ 5.956,60 

101 193 Unidade 

RODO DE BORRACHA GRANDE, com 
base em alumínio medindo 69cm x 3cm x 
3cm, borracha dupla em EVA dupla fixa, 
com suporte de rosca plástica rebitado, 
cabo inclinado em madeira pinnus, 
medindo 130cm, plastificado, com rosca 
plástica na ponteira e gancho plástico na 
outra extremidade deverá constar etiqueta 
e dados de identificação do fabricante 
MARCA PLASTGRAN 

R$ 10,27 R$ 1.982,11 

     R$ 7.938,71 

 
EMPRESA: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 
CNPJ Nº 35.638.331/0001-36 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

52 944 Galão de 5 
litros 

ÁGUA SANITÁRIA, para uso geral, 
composto com cloro ativo, com ação 
alvejante e desinfetante, acondicionado em 
frasco plástico branco leitoso resistente de 

R$ 4,75 R$ 4.484,00 
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5000 ml, com marca destacada em alto 
relevo. Deverá constar na embalagem do 
produto: os microrganismos testados 
‘Staphilococcus aureus e Salmonella 
choleraesuis”, com identificação do 
fabricante, instruções de uso para limpeza 
e desinfecção de pias, banheiras, pisos de 
cerâmica, azulejos, privadas, ralos, caixas 
d’águas, roupas, tecidos e também na 
desinfecção de frutas, legumes e verduras; 
precauções, número do Ceatox e do SAC. 
Composição: hipoclorito de sódio, 
carbonato de sódio  água. Princípio ativo: 
cloro ativo de 2,0 a 2,5%. 
MARCA BIOKRISS 

58 1070 Unidade 

DESINFETANTE LÍQUIDO, em frascos 
plásticos contendo 2.000 ml, fragrância 
floral. Composição nonifenol etoxilado, 
cloreto de alquidimedil benzil amônio, 
formol, metilcloroisotiazolinona e 
clorometilisotiazolinona, copolímero acrílico 
corante, perfume e água. Componente 
ativo: cloreto de alquil dimetil benail amônio 
0,25%. O vencedor deverá apresentar 
laudo de comprovação de eficácia 
bactericida frente a cepas de 
Staphylococcus aureus e Salmonella 
choleraesuis 
MARCA BIOKRISS 

R$ 3,00 R$ 3.210,00 

65 64 Caixa com 
20 pacotes 

GUARDANAPOS DE PAPEL, Na cor 
branca. Com medidas aproximadas de 
33cm x 33cm, acondicionado em pacotes 
contendo  50 unidades, reembalados em 
caixas de papelão com 20 pacotes. Produto 
com 100% fibras naturais. Deverá constar 
na embalagem os dados do código de 
defesa do consumidor. 
MARCA W.PAPER 

R$ 28,60 R$ 1.830,40 

67 685 
Galões 
com 5 
litros 

LAVA LOUÇAS LÍQUIDO NEUTRO, 
galões de 5 litros. Composição: Solução 
aquosa de tensoativos aniônicos com 
coadjuvantes. Líquido viscoso 
transparente, amarelo, solúvel em água. 
Deverá apresentar pH entre 6,5 e 7,5; 
viscosidade (a 25°C BKF): mínimo de 205 
cP;. Composição: Linerar alquill benzeno 
sulfonato do sódio; derivados de 
isotiazolinona (máximo de 0,0015%); 
bromo-2-nitro-2 propanodiol (máximo de 
10%); linear alquil sulfonato de 
trietanolamina. Apresentar ficha técnica do 
produto. 
MARCA BIOKRISS 

R$ 6,20 R$ 4.247,00 

69 938 Unidade 
de 500 ml 

LIMPADOR MULTIUSO, embalagem 
plástica de 500ml com bico dosador, com 3 
ações: limpa, desengordura e perfuma, nas 
fragrâncias floral, campestre, lavanda e 

R$ 1,30 R$ 1.219,40 
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laranja, deverá constar no rótulo do 
produto: indicações de utilização do 
produto, modo de usar, precauções, 
telefone do SAC e do CEATOX, 
responsável técnico, com selo de 
valorização do produto nacional, número do 
lote e validade, composição: Tenso ativo 
aniônico, tenso ativo não iônico, solventes, 
água, sequestante, alcalinizante, 
conservante e perfume. O vencedor deverá 
apresentar Laudo de determinação do 
potencial hidrogeniônico, Laudo 
microbiológico (contagem bacteriana total, 
coliformes totais e fecais, bolores, 
leveduras e eficácia frente aos 
microorganismos: Staphylococcus aureus, 
Salmonella sp e Pseudomonas 
aeruginosas) e Laudo de determinação do 
índice de irritabilidade/Corrosão dérmica 
por laboratório credenciado pela ANVISA. 
MARCA BIOKRISS 

81 302 Unidade 

VASSOURA NYLON, vassoura de nylon, 
base em madeira, pontas felpudas, cabo 
em madeira roliça, sem farpas, de rosca. 
Cabo pode ser coberto com plástico e 
ponteira de plástico para pendurar com 
medida de no mínimo 1,20 m. Cerdas 
grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm de 
comprimento por 5 cm de largura. 
Vassoura medindo 40 cm. A fixação das 
cerdas na base tem que ser bem firmes e 
resistentes. 
MARCA PG 

R$ 5,30 R$ 1.600,60 

87 38 Fardo com 
8 unidades 

PAPEL HIGIÊNICO, folha simples, 
resistente, material 100% celulose virgem. 
Fardo com 8 rolos de 300 metros cada, 
ideal para dispenser de papel higiênico 
MARCA EURO 

R$ 32,50 R$ 1.235,00 

88 183 
Pacote 

com 100 
Unidades 

SACO PARA LIXO – 15 litros –preto, 
resistente, medidas mínima de 39cm de 
largura e 58cm de altura ; que suporte até 
3kg, pacote  com 100 unidades; produto 
normatizado com os padrões da ABNT/ 
NBR 9191 (saco plástico para 
acondicionamento de lixo). 
MARCA ORLALIX 

R$ 5,85 R$ 1.070,55 

93 79 Unidade 

PÁ PARA LIXO – com base em metal 
zincado resistente ; medindo 24x 16,5x5 , 
com cabo plastificado medindo 60cm de 
comprimento perfeitamente preso a base. 
Deverá conter no produto etiquetacom 
dados de identificação do fabricante e 
marca.    
MARCA PG 

R$ 4,50 R$ 355,50 

95 106 Unidade 
LIMPA FORNO DESENGORDURANTE, 
sem soda caustica, embalado em frasco 
plástico de 500ml. 

R$ 8,10 R$ 858,60 
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MARCA DIABO VERDE 

98 7 Unidades 

CESTO DE LIXO COM PEDAL 100 
LITROS, com pedal, formato retangular, 
composição: plástico polipropileno 
resistente, com tampa na cor do cesto, 
medindo aproximadamente na parte 
externa 920x570x300mm, com 
identificação  do produto e fabricante , 
capacidade de 100 litros.  
MARCA JSN 

R$ 130,00 R$ 910,00 

     R$ 21.021,05 

 
ITENS FRACASSADOS/DESERTOS/CANCELADOS 
 

5 51 
Caixa 

com 50 
centos 

COPO DESCARTÁVEL 50 ML, para café com 
capacidade mínima de 50ml, fabricado em polipropileno 
atóxico, na cor branca, resistente, pesando no mínimo 
75g cada cento, resina 100% virgem, copos 
acondicionados em manga plástica com 100 unidades e 
reembalados em caixa de papelão contendo 50 centos. 
Os copos devem estar em conformidade com a norma 
técnica 14865/2002 da ABNT, as mangas devem conter 
informações do fabricante e do produto de forma 
indelével. O vencedor o licitante deverá apresentar laudo 
analítico laboratorial emitido pelo CETEA (Centro de 
Tecnologia de Embalagens) ou órgãos credenciados pelo 
INMETRO quanto aos quesitos e valores relativos 
contidos na norma. 

FRACASSADO 

6 155 
Caixa 

com 25 
centos 

COPO DESCARTÁVEL 180 ML, para água com 
capacidade mínima de 180ml, fabricado em polipropileno 
atóxico, 100% resina virgem, na cor branca, pesando no 
mínimo 195g cada cento, copos acondicionados em 
manga plástica com 100 unidades e reembalados em 
caixa de papelão contendo 25 centos. Os copos devem 
estar em conformidade com a norma técnica 14865/2002 
da ABNT, as mangas devem conter quantidade e o peso 
mínimo de cada copo, de forma indelével, os copos 
devem conter símbolo de identificação do material para 
reciclagem conforme norma NBR 13230. Declarado 
vencedor o licitante deverá apresentar, Laudo analítico 
laboratorial emitido pelo CETEA (Centro de Tecnologia de 
Embalagens) ou órgãos credenciados pelo INMETRO 
quanto aos quesitos e valores relativos contidos na 
norma. 

FRACASSADO 

32 518 
Fardo 

com 64 
rolo 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo medindo 10 cm de 
largura x 60 metros de comprimento. Folha Simples, 
produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose virgem (não reciclado) expresso na 
embalagem, gofrado, com alvura superior a 90,%. 

FRACASSADO 
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41 0 Unidade 

DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO, HORTIFRUTÍCOLAS E INDUSTRIA 
ALIMENTÍCIA À BASE DE DICLOROISOCIANURATO 
DE SÓDIO  – tablete efervescente de 01 grama; cloro 
ativo: 45% por tablete. Embalagem: pote plástico . 
Validade 2 anos. 

CANCELADO 

45 270 
Rolo com 

750 
unidades 

BOBINA PLÁSTICA, material PE virgem, PICOTADO, 
para embalar gêneros alimentícios. Medida: 35cmx 45cm. CANCELADO 

46 268 
Rolo com 

450 
unidades 

BOBINA PLÁSTICA, material PE virgem, PICOTADO, 
para embalar gêneros alimentícios. Medida: 40cmx 60cm. CANCELADO 

51 84 Unidade 

SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTO, 
saco estéril para amostra de alimentos. Saco plástico 
virgem, fechado e lacrado nos 4 lados. Medidas 
18cmx30cmxmicra 0.6.Possuir tarja para anotações . 
Embalagem contendo 1.000 unidades.  

FRACASSADO 

56 17 
Caixa 

com 50 
centos 

COPO DESCARTÁVEL 50 ML, para café com 
capacidade mínima de 50ml, fabricado em polipropileno 
atóxico, na cor branca, resistente, pesando no mínimo 
75g cada cento, resina 100% virgem, copos 
acondicionados em manga plástica com 100 unidades e 
reembalados em caixa de papelão contendo 50 centos. 
Os copos devem estar em conformidade com a norma 
técnica 14865/2002 da ABNT, as mangas devem conter 
informações do fabricante e do produto de forma 
indelével. O vencedor o licitante deverá apresentar laudo 
analítico laboratorial emitido pelo CETEA (Centro de 
Tecnologia de Embalagens) ou órgãos credenciados pelo 
INMETRO quanto aos quesitos e valores relativos 
contidos na norma. 

FRACASSADO 

57 52 
Caixa 

com 25 
centos 

COPO DESCARTÁVEL 180 ML, para água com 
capacidade mínima de 180ml, fabricado em polipropileno 
atóxico, 100% resina virgem, na cor branca, pesando no 
mínimo 195g cada cento, copos acondicionados em 
manga plástica com 100 unidades e reembalados em 
caixa de papelão contendo 25 centos. Os copos devem 
estar em conformidade com a norma técnica 14865/2002 
da ABNT, as mangas devem conter quantidade e o peso 
mínimo de cada copo, de forma indelével, os copos 
devem conter símbolo de identificação do material para 
reciclagem conforme norma NBR 13230. Declarado 
vencedor o licitante deverá apresentar, Laudo analítico 
laboratorial emitido pelo CETEA (Centro de Tecnologia de 
Embalagens) ou órgãos credenciados pelo INMETRO 
quanto aos quesitos e valores relativos contidos na 
norma. 

FRACASSADO 

83 173 
Fardo 

com 64 
rolo 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo medindo 10 cm de 
largura x 60 metros de comprimento. Folha Simples, 
produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose virgem (não reciclado) expresso na 
embalagem, gofrado, com alvura superior a 90,%. 

FRACASSADO 
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92 0 Unidade 

DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO, HORTIFRUTÍCOLAS E INDUSTRIA 
ALIMENTÍCIA À BASE DE DICLOROISOCIANURATO 
DE SÓDIO  – tablete efervescente de 01 grama; cloro 
ativo: 45% por tablete. Embalagem: pote plástico . 
Validade 2 anos. 

CANCELADO 

96 90 
Rolo com 

750 
unidades 

BOBINA PLÁSTICA, material PE virgem, PICOTADO, 
para embalar gêneros alimentícios. Medida: 35cmx 45cm. CANCELADO 

97 89 
Rolo com 

450 
unidades 

BOBINA PLÁSTICA, material PE virgem, PICOTADO, 
para embalar gêneros alimentícios. Medida: 40cmx 60cm. CANCELADO 

102 28 Unidade 

SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTO, 
saco estéril para amostra de alimentos. Saco plástico 
virgem, fechado e lacrado nos 4 lados. Medidas 
18cmx30cmxmicra 0.6.Possuir tarja para anotações . 
Embalagem contendo 1.000 unidades.  

FRACASSADO 

 
PRAZO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento às 
requisições periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento da 
requisição, com periodicidade mensal. 

 
 
         Piracaia, 28 de SETEMBRO de 2020 
 
 
    ______________________________ 
                   Dr. Jose Silvino Cintra 
                      Prefeito Municipal 


