
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI-RS 

PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

RESULTADO FINAL 

Itens, quantidades e valores discriminados: 

 

ATA 001/2018-PP 0015/2018 

EMPRESA: GD ATACADISTA EIRELI – EPP, CNPJ/MF nº 10.674.585/0001-89 
 

LOTE 01 
 

Item Descrição do item Unid. Quant. 
Valor 

Unit. 

Valor total 

p/item 

01 

LUVAS DE PROCEDIMENTO, não 
estéril, ambidestra, levemente pulverizada, 

produzida com látex, tamanho M, caixa 

contendo 100 unidades. 

CAIXAS 15 18,32 274,80 

02 

LUVAS DE PROCEDIMENTO, não 
estéril, ambidestra, levemente pulverizada, 

produzida com látex, tamanho P, caixa 

contendo 100 unidades. 

CAIXAS 15 18,32 274,80 

03 
LUVAS DESCARTÁVEIS, em polietileno 
atóxico, transparente, não estéril (pares 

individuais). Tamanho M. 

PARES 300 14,68 4.404,00 

04 

LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
de látex de borracha natural, acabamento 
superficial: palma e dedos antiderrapantes, 

revestimento interno: forrada, em cor 

amarela, com comprimento entre 29 e 32cm, 
com certificado de aprovação no Ministério 

do. Pacote com um par.  

PACOTES 60 7,20 432,00 

05 

TOUCA DESCARTÁVEL, touca protetora 

capilar branca descartável, pacote com 50 
unidades. Touca descartável formato redondo, 

de uso masculino e feminino, confeccionada 

em não tecido amaciado, hipoalérgico, 
resistente, com gramatura mínima de 20 

mg/m2. Dotada de elástico em toda volta, de 

espessura e elasticidade capazes de 

proporcionar perfeito ajuste a cabeça, com 
proteção total dos cabelos, livre de mendas, 

manchas e empelotamentos ou qualquer outro 

defeito prejudicial a sua finalidade.Produto 
embalado conforme praxe do fabricante, 

garantindo sua integridade até o uso, 

|Rotulado de acordo com a legislação em 

vigor. 

PACOTES 50 10,54 527,00 

06 

BOBINA DE SACO PLÁSTICO, picotada, 

de plástico virgem, transparente, contendo 

100 unidades com capacidade para 1 kg cada 

uma. 

BOBINA 75 5,12 384,00 



07 

BOBINA DE SACO PLÁSTICO, picotada, 
de plástico virgem, transparente, contendo 

100 unidades com capacidade para 2 kg cada 

uma. 

BOBINA 75 5,76 432,00 

08 

ETIQUETAS ADESIVAS, em papel braço, 
rolo contendo no mínimo 500 etiquetas 

adesivas, medindo no mínimo 5 cm de 

comprimento e 3 cm de largura. 

ROLOS 30 11,78 353,40 

09 
FILME EM PVC TRANSPARENTE, para 
uso em alimentos. Rolo de 28 cm x 30 

metros.  

ROLOS 500 5,39 2.695,00 

10 

PAPEL ALUMÍNIO, folha de alumínio, 

com um lado opaco e outro brilhoso, em rolo, 
com as seguintes dimensões: 0,45 x 7,5m. De 

fácil desenrolar, papel não aderente a camada 

de baixo do rolo. Para fins culinários.  

ROLOS 300 5,72 1.716,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ 11.493,00 

 

ATA 002/2018-PP 015/2018 

EMPRESA: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, CNPJ/MF nº 27.403.752/0001-50 
 

LOTE 02 
 

Item Descrição do item Unid. Quant. 
Valor 

Unit.  

Valor 

total 

p/item 

01 DETERGENTE EM PÓ 

BIODEGRADÁVEL, sache de plástico 

contendo 1 kg, para uso geral. A embalagem 
deve conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, data 

de validade, quantidade de produto. Validade 
mínima de 1 ano na data de entrega. 

UNIDADE 150 4,05 607,50 

02 ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO, 

5000 ml na embalagem, concentração mínima 

2,0% p/p e máxima de 2,5% p/p,uso geral, sem 
adição de corantes, fragrância ou quaisquer 

outras substancias. As embalagens devem ser 

opacas, de plástico rígido e de difícil ruptura, 

de modo a não permitir interações do produto 
com o meio externo. Devem ser validas, com 

fechamento que impeça vazamentos. Prazo de 

validade 06 meses de acordo com as 
regulamentações técnicas da ANVISA. 

UNIDADE 180 8,87 1.596,60 

03 DETERGENTE DE LOUÇA LÍQUIDO 
neutro, Embalado em garrafa plástica de 500 

ml; O produto deverá possuir glicerina na 
composição; Nome do químico responsável 

técnico e o número de seu registro no conselho 

profissional impresso na embalagem, deverá 
ser inofensivo à pele e isento de partículas 

insolúveis ou material precipitado, o frasco 

deverá apresentar perfeita estabilidade, rigidez 

UNIDADE 1000 2,29 2.290,00 



tal que não ocorra vazamento, se provido de 
tampa que não permita vazamento, observar os 

critérios de eficácia e segurança, comprovados 

pela regularidade (registro ou notificação) junto 

à ANVISA. A comprovação da regularização 
deve ser feita por meio de cópia da publicação 

do registro do produto no Diário Oficial da 

União (DOU), observa sua validade, ou a 
apresentação do Comunicado de Aceitação de 

Notificação, enviado à empresa pela ANVISA 

ou consulta à internet da divulgação de 
Aceitação de Notificação disponível no sítio da 

ANVISA.- Possuir FISPQ (Ficha de 

Informações de Segurança de produtos 

Químicos) na forma da ABNT-NBR 14725; 
Viscosidade apresentada no rótulo, ou na 

FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de 

Produtos químicos), mínima de 200 cP; 
Validade e data de fabricação impressa na 

embalagem; Validade restante na entrega de, 

no mínimo, 18 (dezoito) meses. 

04 ÁLCOOL GEL ANTI-SÉPTICO, produto 
neutro, bico dosador, utilizado para igienização 

das mãos. Com Triclosan em sua composição, 

embalagem com 500 ml. 

UNIDADE 300 5,71 1.713,00 

05 DESIFETANTE PARA 

HORTIFRUTÍCOLAS À BASE DE 

HIPOCLORITO DE SÓDIO, com 2% de 

cloro ativo estabilizado para desinfecção de 
frutas, legumes e verduras, deverá estar 

disposto em embalagem tipo de polietileno com 

02 litros e conter todas as informações 

necessárias no rótulo como modo de usar, data 
de fabricação e validade, composição química, 

advertências e registro no MS. Validade 

mínima de 06 meses na data de entrega do 
produto. 

UNIDADE 120 12,60 1.512,00 

06 DESINFETANTE MULTIUSO, bactericida, 

desodorizante e com ação limpadora. Indicado 

para ambientes em geral, fragrância floral, 
bombona de 5 litros. A embalagem deve conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade de produto. Validade mínima de 1 
ano na data de entrega. 

UNIDADE 300 12,27 3.681,00 

07 SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 
para higienização de mãos em cozinha. 
Fórmula suavizante e umectante amaciante e 

removedor de sujidades; Contém agente 

bactericida triclosan. Características Físicas: 

Estado físico – líquido viscoso e pH entre 5,6 e 
6,2; Características Químicas: ensoativo 

aniônico: lauril sulfato de sódio, etér; 

UNIDADE 30 47,91 1.437,30 



Tensoativo não aniônico: dietanolamida de 
coco; Contém agente umectante, emoliente, 

seqüestrante e antimicrobiano; Validade 12 

meses; Apresentar registro no Ministério da 

Saúde. Cada embalagem deve conter 5 litros do 
produto. 

08 AMACIANTE DE ROUPA, aspecto líquido 

viscoso, composição tensoativo não iônico, 

coadjuvante, alcalinizante, aplicação amaciante 
para artigos têxteis, características adicionais 

líquido concentrado, solúvel em água, base 

neutra. Em embalagem de 5 litros.  

UNIDADE 60 7,82 469,20 

09 ÁLCOOL LÍQUIDO A 70% para a 
desinfecção de superfícies de equipamentos, 

utensílios e materiais utilizados na produção de 

alimentos. Em frasco resistente de 1 (um) litro. 
Apresentar registro no Ministério da Saúde e 

laudo de teor alcoólico por lote. 

UNIDADE 300 7,19 2.157,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 – R$ 15.463,60 
 

LOTE 04 
 

Item Descrição do item Unid. Quant. 
Valor 

Unit.  

Valor 

total 

p/item 

01 

PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla de alta 

qualidade, pacotes com 8 rolos de 30m x 

10cm/u. 100% de fibras celulósicas virgens, 
sem extrato de algodão, picotado e gofrado. 

Prazo de validade indeterminado. 

PACOTES 3000 12,84 38.520,00 

02 

SACO PARA LIXO de alta resistência, preto 

capacidade para 100 litros, em rolo ou pacotes 
com 50 unidades. 

ROLOS 

OU 
PACOTES 

150 13,13 1.969,50 

03 
SACO PARA LIXO ALTA RESISTÊNCIA, 

preto, com capacidade para 50 litros, em rolo 

ou pacotes de 50 unidades. 

ROLOS 

OU 

PACOTES 

150 9,14 1.371,00 

04 

PAPEL TOALHA, branco, interfolhado, de 

material não reciclado, 100 % celulose, pacote 

com 1000 unidades. 

PACOTES 200 14,00 2.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 – 44.660,50 

 

ATA 003/2018-PP 015/2018 

EMPRESA: ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME, CNPJ/MF nº 21.102.054/0001-38 
 

LOTE 03 
 

Item Descrição do item Unid. Quant. 
Valor 

Unit.  

Valor 

total 

p/item 

01 

PANO PARA COPA de cor branca, medindo 

no mínimo 50 cm x 75 cm em tecido de 

algodão,  absorvente, lavável e durável, cor 
branca liso, produto de 1ª qualidade. 

UNIDADE 200 4,90 980,00 

02 ESPONJA DUPLA FACE macia multiuso, PACOTES 100 2,85 285,00 



que limpa superfície sem riscar, em manta não 
tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a 

prova d’água, impregnada com mineral e 

aderida a espuma de oliuretano com 

bactericida. Dimensões aproximadas: 
103x180mm. Pacotes com 04 unidades. 

03 

PANO DE CHÃO Pano de chão, tipo saca de 

tecido (algodão) alvejado, com 18 batidas, com 
dimensões de 72x48 cm(100% algodão). 

UNIDADE 200 5,22 1.044,00 

04 

LIXEIRA DE PLÁSTICO, de material super 

resistente, com capacidade para no mínimo 50 

litros, com acionamento de abertura por pedal, 
de com branca. 

UNIDADE 40 107,91 4.316,40 

05 

VASSOURA com cerdas de nylon 40cm, 1ª 

qualidade, com cabo de madeira rosqueável 

plastificado com ponteira na ponta, a base 
reforçada, base regular, com cerdas de pêlo 

macias bem firmes junto a base, comprimento 

mínimo de 110cm, produto com etiqueta de 
identificação contendo a indústria, marca e 

medidas. 

UNIDADE 100 8,45 845,00 

06 

RODO Rodo com cabo para cozinha industrial, 

base e cabo em alumínio com dimensões 
aproximadas de 1 m (base) e 1,5 m (cabo). 

UNIDADE 50 12,39 619,50 

07 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO utilizada na 

lavagem de utensílios, deverá ser capaz de 
remover resíduos incrustados e atender a 

limpeza em geral, esponja de lã de aço carbono, 

de textura macia, isenta de sinais de oxidação. 

Embaladas em saco plástico selada,contendo 
identificação do fabricante, nome do produto, 

fabricação e validade e demais informações 

legais. Pacote com 08 esponjas. 

PACOTES 300 1,70 510,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 – R$ 8.599,90 

 

Publicação: em 07/06/2018, conforme Lei Municipal nº 3.420/2012. 

 
Validade: 12 meses a contar da data de publicação, ou seja, de 07/06/2018 a 06/06/2019. 

 

 
 

 

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA 

Secretário Municipal da Fazenda 
 


