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ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Licitação: PR-G  Nº 2/2019

Forma de Julgamento: Menor Preço por Item
Processo : 57/2019

Objeto : Pregão Presencial para Registro de Preços II de materiais de higiene e 
limpeza para a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

PREÂMBULO

No dia 19 de Julho de 2019, às 09:00 horas, reuniram-se no(a) CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, sito a 
RUA: PORTO RICO   N° 231,SANTANA DE PARNAIBA, o(a) Pregoeiro(a), designado através da Portaria , para a Sessão 
Pública do Pregão em Epígrafe.

A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação com o funcionamento da modalidade do Pregão, e dos 
apectos legais que a fundamentam, notadamente a Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal no 
8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.

NEGOCIAÇÃO 05/09/2019

Negociada a redução de preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que o preço obtido abaixo especificado é 
aceitável por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo da licitação.

Item 001 Água Sanitária, em frasco branco, leitoso e resistente, contendo 1000 ml, tampa com rosca. 
Alvejante, desinfetante e bactericida com cloro ativo. Teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% e PH 
entre 11,0 e 13,0. No rótulo do produto deverão constar: dados do fabricante e informações do 
produto. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, 
FISPQ, ficha técnica, Registro/ Notificação do produto na Anvisa e Laudo(s) que comprove(m) o 
teor de cloro ativo, a determinação do PH puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de 
Salmonella Choleraesuis e Staphylococcus Aureus, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) 
pela Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 2,1000

Item 002 Balde plástico, confeccionado em material de polipropileno ou poliestireno resistente, reciclado, 
atóxico, capacidade para 20 litros, o balde deve ser liso de uma única cor, deve ser em material 
plástico reforçado, com alça em metal  galvanizado. Produto deve ser identificado através de 
etiqueta contendo informações necessárias.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 7,7400

Item 003 Bota de segurança com cano curto, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça. Comprimento do cano de 28,5cm e solado 
antiderrapante. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Tamanho 36 ao 44.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 60,0000 Negociado

GARRA COMERCIAL LTDA 48,0000

Item 004 Desodorizador de ar em aerosol, acondicionado em frasco com 250g, tampa com lacre de 
segurança, fragrância vanilla. Na embalagem deverão constar informações do produto e dados 
do fabricante. O produto não deverá conter CFC. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) 
dias úteis, após o término da sessão, a FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 14,5000 Negociado
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Item 005 Detergente líquido neutro e sem fragrância, com glicerina, indicado para remoção de sujeiras e 
gorduras de louças, panelas, talheres e demais utensílios domésticos, frasco plástico de 500ml 
resistente. O produto deverá ser biodegradável, viscoso, suave para as mãos, ter bom 
rendimento e não conter formol em sua composição. PH entre 5,5 e 8,0, teor de matéria ativa 
aniônica entre 6,50 e 7,90%. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverão 
constar no rótulo informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar 
em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a Ficha Técnica, FISPQ, o registro/ 
notificação do produto na Anvisa e Laudo de sensibilização cutânea emitido por laboratório 
acreditado pela Anvisa.Detergente

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 1,5000

Item 006 Desincrustante alcalino com alto poder desentupidor, eficaz para ralos e vasos sanitários e 
tubulações par auso doméstico, à base de hidróxido de sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, 
barrilha e alumínio, frasco contendo 300gr. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias 
úteis, após o término da sessão, a FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
GARRA COMERCIAL LTDA 22,9500

Item 007 Dispenser para copos de café 50 ml, em inox, tubo e tampa, confeccionados em aço inox. O 
produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação 
na parede.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 45,0000 Negociado

GARRA COMERCIAL LTDA 30,3800

Item 008 Esponja (lã) de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, 
composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 
unidades, com peso líquido de 60g, no mínimo, por pacote.

Licitante Valor Final
LC Comercial Eireli EPP 1,2400

Item 009 Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com  material 
abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou  similar, para 
limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente  unidas. Quando 
embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar  pedaços durante o 
processo de esfregadura.

FRACASSADO

Item 010 Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, medidas 
aproximadas 30 x 40cm. Deverá constar etiqueta com a marca do produto.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 1,0800

Item 011 Inseticida, solvente e água, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação mosca/pernilongo e 
barata, característica adicionais com tampa, frasco contendo 300 ml. O vencedor deverá 
apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a FISPQ e o registro/ 
notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 5,7400

Item 012 Limpador impurezas de uso geral, composição básica álcool etoxilado, surfactante aniônico, 
coadjuvantes, derivados de isotiazolinonas, corantes, fragância lavanda, frasco com 500ml. O 
vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a FISPQ e o 
registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 2,2000

Item 013 Limpador multiuso indicado para limpeza de cozinhas, geladeiras, fogões, pias, banheiros, 
vidros, metais e outras superfícies laváveis, líquido transparente de fácil aplicação com tripla 
ação: Limpa, Higieniza e desengordura. Frasco com 500 ml contendo os dados do fabricante, 
modo de usar, precauções e cuidados, número do Ceatox, prazo de validade e data de 
fabricação. Composição: Água, Solventes, Conservante, Sequestrante, Coadjuvante, 
Alcalinizante e Tensoativo Aniônico. Ingrediente Ativo: Nonilfenol Etoxilado. O vencedor deverá 
apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a Ficha Técnica, FISPQ, o 
registro/ notificação do produto e Laudo(s) de irritação cutânea primária, cumulativa e 
sensibilização dérmica, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 2,7000
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Item 014 Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 200ml. Líquido viscoso, fragrância erva 
doce, PH 8,5 - 9,5, viscosidade 24.000 a 50.000 cp. Na embalagem deverão constar dados de 
identificação do produto e do fabricante. O produto deverá possuir registro/ notificação no 
Ministério da Saúde. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término 
da sessão, a Ficha Técnica, FISPQ, o registro/ notificação do produto e Laudo(s) de irritação 
cutânea primária, cumulativa e sensibilização dérmica, emitido(s) por laboratório(s) 
credenciado(s) pela Anvisa.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 7,8000 Negociado

GARRA COMERCIAL LTDA 3,9200

Item 015 Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, espessura 0,40mm, na 
cor amarela, tamanho M, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo 
informações sobre o produto e fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 
(oito) dias úteis, após o término da sessão, ficha técnica e o certificado de aprovação junto ao 
Ministério do Trabalho.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 5,0000 Negociado

Item 016 Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo 70cm x 40cm, pano branco 
com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de 
identificação.

FRACASSADO

Item 017 Pano de chão 100% algodão xadrez, costurado/ fechado tipo saco, medindo 70 x 50cm, com no 
mínimo 175grs. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação.

Licitante Valor Final
GARRA COMERCIAL LTDA 3,7500

Item 018 Pano limpeza, material 70% viscose, 25% poliéster, 5% polipropileno, medindo 
aproximadamente 70 cm x  50 cm, características adicionais estampado.

FRACASSADO

Item 019 Pano composto por microfibras Hidrofílicas e Lipofílicas entrelaçadas, proporciona uma 
excelente absorção de água, removendo com facilidade e rapidez, poeiras e partículas sólidas de 
aço e inox, cromados, plásticos, mármore, pinturas metálicas, madeiras, vidros, janelas, 
espelhos, equipamentos eletroeletrônico, monitores de computadores, equipamentos de 
escritório, deixando a superfície muito mais limpa que panos convencionais

FRACASSADO

Item 020 Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, 
expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV 
calibrado no mínimo 98%, conforme ABNT NM ISO 2470:2001, pintas inferior a 1mm2/m2, 
conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de água menor que 4s, conforme ABNT NBR 
15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, conforme ABNT NBR 
NM ISO 15134:2007. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término 
da sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro 
laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, 
Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na rede Reblas (Rede Brasileira de 
Laboratórios Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, acumulada, 
sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.

Licitante Valor Final
LC Comercial Eireli EPP 0,8600

CERTAME COMERCIAL - EIRELI 1,8000 Negociado

Item 021 Dispenser para copos de água 180 / 200 ml, em inox, tubo e tampa, confeccionados em aço 
inox. O produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para 
fixação na parede.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 42,0000 Negociado

GARRA COMERCIAL LTDA 37,1000

Item 022 Dispenser Para Papel em aço inox, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser 
usado em ambientes residenciais ou corporativos. Acomoda uma elevada quantidade de papel, 
além disso, é compatível com diversos tamanhos do mercado. Trava lateral para evitar que a 
tampa se abra durante o uso. Não requer o uso de chave ou ferramenta para abertura ou 
fechamento.

FRACASSADO
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Item 023 Removedor para limpeza de sujidades pesadas, em frasco plástico de 1000ml. Produto 
composto de destilado de petróleo, aspecto líquido transparente, incolor e odor característico. O 
vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a Ficha 
Técnica, FISPQ e o Registro/ Notificação do produto na Anvisa

Licitante Valor Final
GARRA COMERCIAL LTDA 9,6800

Item 024 Rodo com base plástica medindo aproximadamente 40 cm, contendo dentes para segurar o 
pano, tipo puxa e seca, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus 
encapado com pvc, medindo 1,20cm, com rosca plástica na ponteira. O produto deverá possuir 
etiqueta com dados do produto e do fabricante.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 4,8000

Item 025 Sabão em pedra, neutro, multiuso, em barra de 200 gramas, embalagem individual contendo 
informações do produto e dados do fabricante. Composição: sabão base de sódio, sequestrante, 
conservante, espessante, emoliente, corante e água. O licitante vencedor deverá apresentar em 
até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, FISPQ e o registro/ notificação do produto na 
Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 0,8300

Item 026 Sabão em pó de 1000grs, para a lavagem de roupas brancas e coloridas, embalado em caixa de 
papelão com sistema prático para fechamento após o uso. Ph entre 9,4 e 11,4%. Validade 
mínima do produto de 24 meses. Constar na embalagem informações do produto e dados do 
fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, 
a FISPQ, o registro/ notificação do produto e Laudo analítico comprovando o Ph do produto, 
emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 7,3200

Item 027 Sabonete líquido para pronto uso, para limpeza das mãos, acondicionado em galão de 05 litros, 
perolado, cor branca, na fragrância erva doce, com propriedades emolientes que ajudam a 
hidratar a pele. PH entre 6,5 e 7,5. Deverá constar no rótulo informações do produto e dados de 
identificação do fabricante. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o 
término da sessão, FISPQ, Ficha Técnica e o Registro/ Notificação do produto na Anvisa e 
Laudo(s) que comprove(m) o PH puro, a contagem de microrganismos viáveis e o estudo de 
estabilidade acelerada, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 21,8500 Negociado

Item 028 Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina termoplástica virgem 
ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20Kg, medindo 75cm de largura x 
105cm de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a 
integridade do produto, com informações necessárias conforme Código de Defesa do 
Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) 
dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento 
integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 
15.985, ou similar, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, 
no segundo caso com respectiva tradução juramentada.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 1,6500 Negociado

Item 029 Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina termoplástica virgem 
ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm 
de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a 
integridade do produto, com informações necessárias conforme Código de Defesa do 
Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) 
dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento 
integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 
15.985, ou similar, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, 
no segundo caso com respectiva tradução juramentada.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 0,6200 Negociado
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Item 030 Pano para limpeza, alvejado, tipo saco, 100% algodão, malha fechada, medindo 
aproximadamente 74 x 47cm, cor branca.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 3,7800

Item 031 Desodorizador de sanitário, pastilha adesiva,composição Alfa-olefina sulfonato de sódio, 
bicarbonato de sódio, detergente aniônico, coadjuvantes, fragrância e corantes, acondicionado 
em embalagens c/ 3 unidades. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias 
úteis, após o término da sessão, FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 2,8000

Item 032 Saponáceo líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300ml, com tampa 
com sistema fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: Linear 
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, Coadjuvantes, Espessante, Alcalinizantes, Abrasivo, 
Preservante, Essência e Veículo. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do 
fabricante, validade, data de fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, 
telefone do SAC e site do fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) 
dias úteis, após o término da sessão, FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 3,2000

Item 033 Limpador de pisos, líquido formulado a base de ácidos inorgânicos e agentes oxidantes que 
promovem uma limpeza eficaz em calçadas, pisos de cerâmicas, rejuntes e pisos em geral. Age 
sobre resíduos orgânicos formados por fungos, removendo a sujidade por completo. Também 
age sobre superfícies encardidas agindo como oxidante, deixando os pisos totalmente limpos, 
acondicionado em frascos de 2000ml. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) 
dias úteis, após o término da sessão, FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 7,4800

Item 034 Papel toalha branco, gofrado, interfolhado, 3 dobras, folha simples, com 1250 folhas, medindo 
23 cm x 27 cm, variação +/-1, fabricado com 100% fibras vegetais (não reciclado) expresso na 
embalagem e no laudo analítico, características do papel: alvura de UV calibrado superior a 
84%, conforme ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, gramatura superior a 25 g/m2, conforme ABNT 
NBR NM ISO 536:2000, furos inferior a 6,0mm²/m², conforme ABNT NBR 8259:2002. Produto 
acondicionado em fardo contendo 1250 folhas, no fardo deverá constar informações do 
fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem 
estar impressas de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta. O vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, Laudo analítico, 
emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por 
laboratório(s) credenciado(s) na rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em 
Saúde), de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, acumulada, sensibilização dérmica e 
Laudo microbiológico.

Licitante Valor Final
LC Comercial Eireli EPP 20,8500

GARRA COMERCIAL LTDA 25,2000 Negociado

Item 035 Vassoura multi-uso, com aproximadamente 74 tufos, cerdas 12,2, plumadas para facilitar a 
remoção de poeira e captação de sujeira.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 8,8000

Item 036 Desinfetante líquido, recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, com 
fragrância de lavanda e PH entre 6,0 e 8,0. Princípio Ativo: Cloreto Diaquil Benzil Amônio: 0,5%. 
Validade mínima de 24 meses. Frasco de 2000 ml, com rótulo contendo informações do produto 
e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término 
da sessão, FISPQ, Ficha Técnica, Laudo de eficácia contra as cepas Salmonella e Staphylococcus 
e Laudo de comprovação de teor de ativo e estabilidade térmica e ao ar, emitidos por 
laboratório credenciado pelo Inmetro e o registro/ notificação do produto na Anvisa.2l

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 5,1300

Item 037 Álcool refinado, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza. Embalagem de 01 litro 
contendo informações do produto, dados do fabricante, número do lote, selo do 
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Inmetro, data de fabricação, prazo de validade e número do INOR. O vencedor deverá 
apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão a ficha técnica, FISPQ e o 
Registro/ Notificação do produto na Anvisa. Álcool refinado, 92,8 INPM especialmente indicado 
para limpeza. Embalagem de 01 litro contendo informações do produto, dados do fabricante, 
número do lote, selo do Inmetro, data de fabricação, prazo de validade e número do INOR. O 
vencedor deve

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 5,2900

Item 038 Limpa alumínio. Embalagem com rótulo em BOPP, polipropileno que não causa escorregamento 
quando molhado, e tampa, ação instantânea na remoção de manchas, frasco contendo 500ml. O 
vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a FISPQ e o 
registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
Y. R. IGLESIAS 2,4200

Item 039 Limpa carpete líquido, específico para limpeza de carpetes e tapetes. Composição: Lauril, 
Sulfato de sódio, coadjuvante, Cloro, Metil, Isotiazolin, Ona, corante, essência e água, frasco 
com 500ml. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da 
sessão, a FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.

Licitante Valor Final
CERTAME COMERCIAL - EIRELI 31,1900

Ocorrências:

A empresa LC Com. EIRELI EPP, foi desclassificada no item 018 do termo de referencia Anexo I do edital, por não ter 
apresentado mostra bem como não ter comparecido à sessão de processamento do pregão.

A empresa GARRA Com. Ltda, foi desclassificada no item 019 do termo de referencia Anexo I do edital, por não ter 
apresentado mostra bem como não ter comparecido à sessão de processamento do pregão.

Desclassificado o item 023.00005 - Desodorizador de ar em aerosol, acondicionado em frasco com 250g, tampa com 
lacre de segurança, fragrância vanilla. Na embalagem deverão constar informações do produto e dados do fabricante. O 
produto não deverá conter CFC. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a 
FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.   para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. 
Motivo: POR NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Desclassificado o item 023.00007 - Desincrustante alcalino com alto poder desentupidor, eficaz para ralos e vasos 
sanitários e tubulações par auso doméstico, à base de hidróxido de sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, barrilha e 
alumínio, frasco contendo 300gr. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a 
FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.    para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. 
Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR A AMOSTRA

Desclassificado o item 023.00018 - Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, espessura 
0,40mm, na cor amarela, tamanho M, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre 
o produto e fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, 
ficha técnica e o certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho.   para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS 
ESCOLARESA EIRELI. Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR A MARCA PROPOSTA

Desclassificado o item 023.00022 - Pano composto por microfibras Hidrofílicas e Lipofílicas entrelaçadas, proporciona 
uma excelente absorção de água, removendo com facilidade e rapidez, poeiras e partículas sólidas de aço e inox, 
cromados, plásticos, mármore, pinturas metálicas, madeiras, vidros, janelas, espelhos, equipamentos eletroeletrônico, 
monitores de computadores, equipamentos de escritório, deixando a superfície muito mais limpa que panos 
convencionais   para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: POR NÃO APRESENTAR A 
MARCA PROPOSTA

Desclassificado o item 023.00030 - Sabonete líquido para pronto uso, para limpeza das mãos, acondicionado em galão 
de 05 litros, perolado, cor branca, na fragrância erva doce, com propriedades emolientes que ajudam a hidratar a pele. 
PH entre 6,5 e 7,5. Deverá constar no rótulo informações do produto e dados de identificação do fabricante. O vencedor 
deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, FISPQ, Ficha Técnica e o Registro/ Notificação 
do produto na Anvisa e Laudo(s) que comprove(m) o PH puro, a contagem de microrganismos viáveis e o estudo de 
estabilidade acelerada, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.     para o fornecedor TUPIRATINS 
MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR A MARCA PROPOSTA

Desclassificado o item 023.00031 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20Kg, medindo 75cm de largura x 105cm 
de altura míni
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ma, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com informações 
necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor deverá apresentar 
em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou int

Desclassificado o item 023.00032 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm de 
altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR A AMOSTRA

Desclassificado o item 023.00033 - Pano para limpeza, alvejado, tipo saco, 100% algodão, malha fechada, medindo 
aproximadamente 74 x 47cm, cor branca.       para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: 
DEIXOU DE APRESENTAR A AMOSTRA

Desclassificado o item 023.00038 - Vassoura multi-uso, com aproximadamente 74 tufos, cerdas 12,2, plumadas para 
facilitar a remoção de poeira e captação de sujeira.       para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. 
Motivo: DEIXOU APRESENTAR A MARCA PROPOSTA

Desclassificado o item 023.00008 - Dispenser para copos de café 50 ml, em inox, tubo e tampa, confeccionados em aço 
inox. O produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede.    
para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: Desclassificado por não ter apresentado a marca que foi proposta

Desclassificado o item 023.00017 - Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 200ml. Líquido viscoso, 
fragrância erva doce, PH 8,5 - 9,5, viscosidade 24.000 a 50.000 cp. Na embalagem deverão constar dados de 
identificação do produto e do fabricante. O produto deverá possuir registro/ notificação no Ministério da Saúde. O 
vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a Ficha Técnica, FISPQ, o registro/ 
notificação do produto e Laudo(s) de irritação cutânea primária, cumulativa e sensibilização dérmica, emitido(s) por 
laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.   para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: Desclassificado, não 
apresentou amostra nem documentos exigidos.

Desclassificado o item 023.00023 - Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV calibrado no mínimo 98%, 
conforme ABNT NM ISO 2470:2001, pintas inferior a 1mm2/m2, conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de 
água menor que 4s, conforme ABNT NBR 15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, 
conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da 
sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na 
rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, 
acumulada, sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.   para o fornecedor LC Comercial Eireli EPP. Motivo: 
Desclassificado por não apresentar Laudo microbiologico

A empresa Tupiratins foi desclassificada no item 003, 21 e 28, do termo de referencia Anexo I do edital, por não ter 
apresentado mostra bem como não ter comparecido à sessão de processamento do pregão.

A empresa GAMMA Ind. e Com. Embalagens EIRELI, foi desclassificada no item 014, 015 e 029 do termo de referencia 
Anexo I do edital, por não ter apresentado mostra bem como não ter comparecido à sessão de processamento do pregão.

Desclassificado o item 023.00004 - Bota de segurança com cano curto, tipo impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça. Comprimento do cano de 28,5cm e solado 
antiderrapante. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Tamanho 36 ao 44.   para o fornecedor GAMMA 
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI. Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra

Desclassificado o item 023.00005 - Desodorizador de ar em aerosol, acondicionado em frasco com 250g, tampa com 
lacre de segurança, fragrância vanilla. Na embalagem deverão constar informações do produto e dados do fabricante. O 
produto não deverá conter CFC. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a 
FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.   para o fornecedor GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS EIRELI. Motivo: Não compareceu à sessão nem apresentou amostra, portanto restou DESCLASSIFICADO 
DO ITEM.

a CERTAME COMERCIAL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 08.070.175/000-03 representada pelo Sr. Lucas de Mutus Rocha 
inscrito no CPF: 418.505.898-52 que obteve sua adjudicação provisória nos itens: 3, 4, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 29 e 39, 
num valor total anterior a esta negociação de R$73.244,80, manifestou-se por livre iniciativa que conc
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ederá desconto nos itens 28 e 29, em relação ao valor final respectivo a esses itens ofertados e aceitos na sessão de 
análise de amostras e negociação de preços realizada em 05/09/2019 as 09:00 Horas passarão a vigorar com os valores 
renegociados, com desconto, nesta oportunidade, conforme abaixo relacionado:

Item 28 com Qtde. Total de 12.200 U,  valor de R$2,35 e total de R$28.670,00 foi renegociado no valor unitário de 
R$1,65 e valor total de R$20.130,00;  
Item 29 com Qtde. Total de 13.000 U, valor unitário de R$0,95 e total de R$12.350,00 foi renegociado no valor unitário 
de R$0,62 e valor total de R$8.060,00.

Quanto aos valores dos demais itens desta proponente serão mantidos conforme já negociados anteriormente.

Assim sendo, tendo em vista a vantagem para 

Desclassificado o item 023.00019 - Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo 70cm x 40cm, 
pano branco com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação.      
para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER 
APRESENTADO AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO.

Desclassificado o item 023.00022 - Pano composto por microfibras Hidrofílicas e Lipofílicas entrelaçadas, proporciona 
uma excelente absorção de água, removendo com facilidade e rapidez, poeiras e partículas sólidas de aço e inox, 
cromados, plásticos, mármore, pinturas metálicas, madeiras, vidros, janelas, espelhos, equipamentos eletroeletrônico, 
monitores de computadores, equipamentos de escritório, deixando a superfície muito mais limpa que panos 
convencionais   para o fornecedor CERTAME COMERCIAL - EIRELI. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER 
APRESENTADO AMOSTRA NEM DOCUMENTAÇÃO.

Desclassificado o item 023.00023 - Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV calibrado no mínimo 98%, 
conforme ABNT NM ISO 2470:2001, pintas inferior a 1mm2/m2, conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de 
água menor que 4s, conforme ABNT NBR 15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, 
conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da 
sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na 
rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, 
acumulada, sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.   para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: 
Desclassificado tendo em vista que o laudo do IPT respectivo à amostra apresentada não atendeu as especificações do  
Anexo I neste item, sendo o tempo de absorção de água exigida menor que 4 segundos constou como 4,5 segundos. 
Amostra deixada pelo licitante na própria sessão.

Desclassificado o item 023.00023 - Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV calibrado no mínimo 98%, 
conforme ABNT NM ISO 2470:2001, pintas inferior a 1mm2/m2, conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de 
água menor que 4s, conforme ABNT NBR 15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, 
conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da 
sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na 
rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, 
acumulada, sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.   para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA 
EIRELI. Motivo: Desclassificado por não ter apresentado amostra e documentações, nem compareceu à sessão.

Desclassificado o item 023.00032 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm de 
altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO 
DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00031 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20Kg, medindo 75cm de largura x 105cm 
de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor LC Comercial Eireli EPP. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER APRESENTADO AMOSTRA NEM 
DOCUMENTAÇÃO. NÃO COMPARECEU À SESSÃO.
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Desclassificado o item 023.00018 - Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, espessura 
0,40mm, na cor amarela, tamanho M, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre 
o produto e fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, 
ficha técnica e o certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho.   para o fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS 
DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: Desclassificado por não ter comparecido nem apresentado amostra e 
documentação.

Desclassificado o item 023.00005 - Desodorizador de ar em aerosol, acondicionado em frasco com 250g, tampa com 
lacre de segurança, fragrância vanilla. Na embalagem deverão constar informações do produto e dados do fabricante. O 
produto não deverá conter CFC. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a 
FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.   para o fornecedor GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS EIRELI. Motivo: Não compareceu à sessão nem apresentou amostra, portanto restou DESCLASSIFICADO 
DO ITEM.

Desclassificado o item 023.00032 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm de 
altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO 
DE NEGOCIAÇÃO

Iniciando a sessão as 09:00HS o Pregoeiro deu início à sessão constantando que apenas as empresas GARRA 
COMERCIAL LTDA E A EMPRESA CERTAME COMERCIAL EIRELI  compareceram com suas respectivas amostras. A 
empresa GAMMA IND. COM. DE EMBALAGENS EIRELI  não compareceu nem apresentou amostras portanto foi 
desclassificada do item e a negociação foi realizada junto à empresa CERTAME que ofereceu valor no Item 003 do Anexo 
I em R$ 60,00 sendo aceito pelo Pregoeiro.

A empresa Tupiratins foi desclassificada no item 007 do termo de referencia Anexo I do edital, por não ter apresentado 
mostra bem como não ter comparecido à sessão de processamento do pregão.

Desclassificado o item 023.00022 - Pano composto por microfibras Hidrofílicas e Lipofílicas entrelaçadas, proporciona 
uma excelente absorção de água, removendo com facilidade e rapidez, poeiras e partículas sólidas de aço e inox, 
cromados, plásticos, mármore, pinturas metálicas, madeiras, vidros, janelas, espelhos, equipamentos eletroeletrônico, 
monitores de computadores, equipamentos de escritório, deixando a superfície muito mais limpa que panos 
convencionais   para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE 
NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00032 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm de 
altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER APRESENTADO 
AMOSTRA NEM DOCUMENTAÇÃO. NÃO COMPARECEU.

Desclassificado o item 023.00031 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20Kg, medindo 75cm de largura x 105cm 
de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI. Motivo: Não apresentou amostra nem 
documentação. Não compareceu à sessão.

Desclassificado o item 023.00023 - Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem, na cor branca
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, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV calibrado no mínimo 98%, conforme ABNT NM ISO 2470:2001, 
pintas inferior a 1mm2/m2, conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de água menor que 4s, conforme ABNT 
NBR 15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. 
O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T 
(Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando as especificações 
técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios 
Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, acumulada

Desclassificado o item 023.00019 - Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo 70cm x 40cm, 
pano branco com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação.      
para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER APRESENTADO AMOSTRA E 
DOCUMENTAÇÃO.

Desclassificado o item 023.00019 - Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo 70cm x 40cm, 
pano branco com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação.      
para o fornecedor CERTAME COMERCIAL - EIRELI. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER APRESENTADO AMOSTRA E 
DOCUMENTAÇÃO.

Desclassificado o item 023.00004 - Bota de segurança com cano curto, tipo impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça. Comprimento do cano de 28,5cm e solado 
antiderrapante. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Tamanho 36 ao 44.   para o fornecedor GARRA 
COMERCIAL LTDA. Motivo: Desclassificado por não apresentar a marca que foi proposta

Desclassificado o item 023.00037 - Papel toalha branco, gofrado, interfolhado, 3 dobras, folha simples, com 1250 folhas, 
medindo 23 cm x 27 cm, variação +/-1, fabricado com 100% fibras vegetais (não reciclado) expresso na embalagem e 
no laudo analítico, características do papel: alvura de UV calibrado superior a 84%, conforme ABNT NBR NM-ISO 
2470:2001, gramatura superior a 25 g/m2, conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, furos inferior a 6,0mm²/m², 
conforme ABNT NBR 8259:2002. Produto acondicionado em fardo contendo 1250 folhas, no fardo deverá constar 
informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar 
impressas de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) 
dias úteis, após o término da sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro 
laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por 
laboratório(s) credenciado(s) na rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), de Irritabilidade/ 
Corrosão dérmica primária, acumulada, sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.   para o fornecedor LC Comercial 
Eireli EPP. Motivo: Desclassificado por não atender a gramatura exigida.

Desclassificado o item 023.00019 - Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo 70cm x 40cm, 
pano branco com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação.      
para o fornecedor Y. R. IGLESIAS. Motivo: Desclassificado por ser incompativel com a descrição do termo de referencia 
do Edital

Desclassificado o item 023.00021 - Pano limpeza, material 70% viscose, 25% poliéster, 5% polipropileno, medindo 
aproximadamente 70 cm x  50 cm, características adicionais estampado.   para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. 
Motivo: Desclassificado por não ter apresentado a marca que foi proposta

Desclassificado o item 023.00032 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm de 
altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor LC Comercial Eireli EPP. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NEM DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. 
NÃO COMPARECEU À SESSÃO.

Desclassificado o item 023.00032 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm de 
altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor LC Comercial Eireli EPP. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NEM DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. 
NÃO COMPARECEU À SESSÃO.

A empresa Limpe Facil, foi desclassificada no item 016, e 027 do termo de referencia Anexo I do edital, por não ter 
apresentado mostra bem como não ter comparecido à sessão de processamento do pregão.
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A empresa Limpe Facil, foi desclassificada no item 004 do termo de referencia Anexo I do edital, por não ter apresentado 
mostra bem como não ter comparecido à sessão de processamento do pregão.

Desclassificado o item 023.00031 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20Kg, medindo 75cm de largura x 105cm 
de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: DESCLASSIFICADO DEVIDO A AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZER 
COM AS ESPECIFICAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. ( PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL).

Desclassificado o item 023.00021 - Pano limpeza, material 70% viscose, 25% poliéster, 5% polipropileno, medindo 
aproximadamente 70 cm x  50 cm, características adicionais estampado.   para o fornecedor LC Comercial Eireli EPP. 
Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00019 - Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo 70cm x 40cm, 
pano branco com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação.      
para o fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA 
NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00022 - Pano composto por microfibras Hidrofílicas e Lipofílicas entrelaçadas, proporciona 
uma excelente absorção de água, removendo com facilidade e rapidez, poeiras e partículas sólidas de aço e inox, 
cromados, plásticos, mármore, pinturas metálicas, madeiras, vidros, janelas, espelhos, equipamentos eletroeletrônico, 
monitores de computadores, equipamentos de escritório, deixando a superfície muito mais limpa que panos 
convencionais   para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE 
NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00023 - Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV calibrado no mínimo 98%, 
conforme ABNT NM ISO 2470:2001, pintas inferior a 1mm2/m2, conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de 
água menor que 4s, conforme ABNT NBR 15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, 
conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da 
sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na 
rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, 
acumulada, sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.   para o fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E 
DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00030 - Sabonete líquido para pronto uso, para limpeza das mãos, acondicionado em galão 
de 05 litros, perolado, cor branca, na fragrância erva doce, com propriedades emolientes que ajudam a hidratar a pele. 
PH entre 6,5 e 7,5. Deverá constar no rótulo informações do produto e dados de identificação do fabricante. O vencedor 
deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, FISPQ, Ficha Técnica e o Registro/ Notificação 
do produto na Anvisa e Laudo(s) que comprove(m) o PH puro, a contagem de microrganismos viáveis e o estudo de 
estabilidade acelerada, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.     para o fornecedor LIMPE FACIL 
PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00023 - Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV calibrado no mínimo 98%, 
conforme ABNT NM ISO 2470:2001, pintas inferior a 1mm2/m2, conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de 
água menor que 4s, conforme ABNT NBR 15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, 
conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da 
sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na 
rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, 
acumulada, sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.   para o fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E 
DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00030 - Sabonete líquido para pronto uso, para limpeza das mãos, acondicionado em galão 
de 05 litros, perolado, cor branca, na fragrância erva doce, com propriedades emolientes que ajudam a hidratar a pele. 
PH entre 6,5 e 7,5. Deverá constar no rótulo informações do produto e dados de identificação do fabricante. O vencedor 
deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, FISPQ, Ficha Técnica e o Registro/ Notificação 
do produto na Anvisa e Laudo(s) que comprove(m) o PH puro, a contagem de microrganismos viáveis e o estudo de 
estabilidade acelerada, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.     para o fornecedor LIMPE FACIL 
PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO
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Desclassificado o item 023.00018 - Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, espessura 
0,40mm, na cor amarela, tamanho M, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre 
o produto e fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, 
ficha técnica e o certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho.   para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. 
Motivo: Desclassificado por não ter apresentado amostra nem documentação.

Desclassificado o item 023.00017 - Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 200ml. Líquido viscoso, 
fragrância erva doce, PH 8,5 - 9,5, viscosidade 24.000 a 50.000 cp. Na embalagem deverão constar dados de 
identificação do produto e do fabricante. O produto deverá possuir registro/ notificação no Ministério da Saúde. O 
vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a Ficha Técnica, FISPQ, o registro/ 
notificação do produto e Laudo(s) de irritação cutânea primária, cumulativa e sensibilização dérmica, emitido(s) por 
laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.   para o fornecedor GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 
EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRAS NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00018 - Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, espessura 
0,40mm, na cor amarela, tamanho M, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre 
o produto e fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, 
ficha técnica e o certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho.   para o fornecedor GAMMA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00023 - Papel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade, com alvura difusa UV calibrado no mínimo 98%, 
conforme ABNT NM ISO 2470:2001, pintas inferior a 1mm2/m2, conforme ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de 
água menor que 4s, conforme ABNT NBR 15004:2003 e resistência à tração a seco ponderada maior que 190 N/m, 
conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. O vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da 
sessão, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológias), ou outro laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando as especificações técnicas descritas, Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) na 
rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde) de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, 
acumulada, sensibilização dérmica e Laudo microbiológico.   para o fornecedor GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS EIRELI. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER APRESENTADO AMOSTRA NEM DOCUMENTAÇÕES. NÃO 
COMPARECEU À SESSÃO.

Desclassificado o item 023.00021 - Pano limpeza, material 70% viscose, 25% poliéster, 5% polipropileno, medindo 
aproximadamente 70 cm x  50 cm, características adicionais estampado.   para o fornecedor CERTAME COMERCIAL - 
EIRELI. Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO TER APRESENTADO AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO.

Desclassificado o item 023.00032 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06Kg, medindo 59cm de largura x 62cm de 
altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR AMOSTRA INCOMPATÍVEL COM O 
CONTIDO NO ANEXO I DO EDITAL. (PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL).

Desclassificado o item 023.00030 - Sabonete líquido para pronto uso, para limpeza das mãos, acondicionado em galão 
de 05 litros, perolado, cor branca, na fragrância erva doce, com propriedades emolientes que ajudam a hidratar a pele. 
PH entre 6,5 e 7,5. Deverá constar no rótulo informações do produto e dados de identificação do fabricante. O vencedor 
deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, FISPQ, Ficha Técnica e o Registro/ Notificação 
do produto na Anvisa e Laudo(s) que comprove(m) o PH puro, a contagem de microrganismos viáveis e o estudo de 
estabilidade acelerada, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa.     para o fornecedor GARRA 
COMERCIAL LTDA. Motivo: Desclassificado por não ter trazido amostra nem documentações.

Desclassificado o item 023.00031 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20Kg, medindo 75cm de largura x 105cm 
de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE 
NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00024 - Dispenser para copos de água 180 / 200 ml, em inox, tubo e tampa, confeccionados 
em aço inox. O produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na 
parede.        para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA 
SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO
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Desclassificado o item 023.00031 - Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20Kg, medindo 75cm de largura x 105cm 
de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com 
informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 
9191:2008 e laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511:12 ISO DIS 15.985, ou similar, emitido por laboratório de 
notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva tradução juramentada.   para o 
fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE 
NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00024 - Dispenser para copos de água 180 / 200 ml, em inox, tubo e tampa, confeccionados 
em aço inox. O produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na 
parede.        para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA 
SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00019 - Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo 70cm x 40cm, 
pano branco com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação.      
para o fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA 
NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00021 - Pano limpeza, material 70% viscose, 25% poliéster, 5% polipropileno, medindo 
aproximadamente 70 cm x  50 cm, características adicionais estampado.   para o fornecedor LC Comercial Eireli EPP. 
Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00039 - Desinfetante líquido, recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies 
laváveis, com fragrância de lavanda e PH entre 6,0 e 8,0. Princípio Ativo: Cloreto Diaquil Benzil Amônio: 0,5%. Validade 
mínima de 24 meses. Frasco de 2000 ml, com rótulo contendo informações do produto e dados do fabricante. O 
vencedor deverá apresentar em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, FISPQ, Ficha Técnica, Laudo de 
eficácia contra as cepas Salmonella e Staphylococcus e Laudo de comprovação de teor de ativo e estabilidade térmica e 
ao ar, emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro e o registro/ notificação do produto na Anvisa.2l    para o 
fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR A AMOSTRA

Desclassificado o item 023.00014 - Limpa carpete líquido, específico para limpeza de carpetes e tapetes. Composição: 
Lauril, Sulfato de sódio, coadjuvante, Cloro, Metil, Isotiazolin, Ona, corante, essência e água, frasco com 500ml. O 
vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a FISPQ e o registro/ notificação do 
produto na Anvisa.     para o fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: DEIXOU 
DE APRESENTAR A AMOSTRA

Desclassificado o item 023.00004 - Bota de segurança com cano curto, tipo impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça. Comprimento do cano de 28,5cm e solado 
antiderrapante. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Tamanho 36 ao 44.   para o fornecedor TUPIRATINS 
MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: Não compareceu ma sessão de negociação

Desclassificado o item 023.00005 - Desodorizador de ar em aerosol, acondicionado em frasco com 250g, tampa com 
lacre de segurança, fragrância vanilla. Na embalagem deverão constar informações do produto e dados do fabricante. O 
produto não deverá conter CFC. O vencedor deverá apresentar, em até 08 (oito) dias úteis, após o término da sessão, a 
FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.   para o fornecedor LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E 
DESCARTAVEIS LTDA. Motivo: NÃO APRESENTOU A AMOSTRA NA SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00008 - Dispenser para copos de café 50 ml, em inox, tubo e tampa, confeccionados em aço 
inox. O produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede.    
para o fornecedor TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI. Motivo: NÃO APRESENTOU AMOSTRA NA SESSÃO DE 
NEGOCIAÇÃO

Desclassificado o item 023.00024 - Dispenser para copos de água 180 / 200 ml, em inox, tubo e tampa, confeccionados 
em aço inox. O produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na 
parede.        para o fornecedor GARRA COMERCIAL LTDA. Motivo: Desclassificado por não ter apresentado a marca que 
foi proposta

Assinaturas do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio:

Mario kazuo Mori
Pregoeiro
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Eva Terezinha Martins
Equipe de Apoio

Vanessa Peverari Calegario
Equipe de Apoio

Fabiana Silva Bonifacio
Equipe de Apoio

Assinaturas dos Representantes:

LC Comercial Eireli EPP
VALERIAM CARLOS DA SILVA

TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARESA EIRELI
CRISTIANO FERREIRA DA SILVA

CERTAME COMERCIAL - EIRELI
LUCAS DE MUTUS ROCHA

GARRA COMERCIAL LTDA
DIOGO GARCIA DA SILVA

Y. R. IGLESIAS
KAIO CESAR ANTERO DOS SANTOS

REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI
FERNANDA MARIA GODOI PRACA

LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
ROSILENE SILVEIRA GONÇALVES

GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CARLOS JORGE FERNANDES

(Página: 14 / 14)


