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Extrato da Ata de Registro de Preço nº 44/2013 – Processo nº 494/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Papa Lix Plásticos e 
Descartáveis Ltda. e Trela Comercial de Material de Limpeza e Higiene Ltda. – EPP – 
Objeto: Registro de preços de materiais de asseio – Preço registrado para a detentora 
Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda. na seguinte ordem (item, qtde., unid., descritivo, 
marca e valor unitário): item 01 - 15.000 – FR - Água Sanitária, em frasco branco, 
leitoso e resistente, contendo 1000 ml, tampa com rosca. Alvejante, desinfetante e 
bactericida com cloro ativo. Composição mínima: hipoclorito de sódio e Água, 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, químico responsável, precauções e instruções de primeiros 
socorros, número do CEATOX e instruções de uso. A embalagem do produto deverá ser 
reciclável. O produto deverá possuir registro/Notificação no Ministério da Saúde. O 
vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, FISPQ, ficha técnica do produto, 
Registro/ Notificação do produto na ANVISA e Laudo(s) que comprove(m) o teor de 
cloro ativo, a determinação do PH puro e a densidade, emitido(s) por laboratório(s) 
credenciado(s) pelo Inmetro. - Agi Fácil - R$ 2,76; item 02 - 1.000 – FR - Álcool etílico 
em gel, para limpeza, de ambientes com teor de no mínimo 70 graus inpm, embalado 
em frasco contendo 500 g, composto por Álcool etílico 70%, espessante, neutralizante e 
veículo, deverá constar na embalagem o número do CEATOX, composição, número da 
autorização de funcionamento no MS, lote do produto, validade de 3 anos, selo do 
Inmetro e inor. O vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após o término da 
sessão a FISPQ e o Registro/ Notificação do produto na ANVISA. – Zulu - R$ 5,52; 
item 03 - 8.000 – FR - Álcool etílico hidratado 70% INPM, incolor, em frasco plástico 
contendo 1000 ml, opaco, flexível, e ph entre 6,5 e 7,5. Constar no rótulo informações 
do produto, fabricante, número do lote, selo do Inmetro, data de fabricação e validade e 
número do INOR. O produto deverá possuir registro/ notificação no Ministério da 
Saúde. O vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão a 
FISPQ, o Registro/ Notificação do produto na ANVISA. – Mega - R$ 6,28; item 04 - 
3.000 – FR - Álcool refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM para uso 
diário, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Embalagem de 01 litro 
contendo rótulo com informações do produto, fabricante, número do lote, selo do 
Inmetro, data de fabricação e validade, número do INOR. O vencedor deverá apresentar 
em 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão a FISPQ, o Registro/ Notificação do 
produto na ANVISA. Duvale R$ 6,37; item 05 - 3.000 – FR - Amaciante para roupas, 
frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca e alça. A tampa deverá servir como 
dosadora. Produto desenvolvido para deixar roupas macias, mais fáceis de passar e com 
agradável perfume. Líquido viscoso de cor azul, fragrância de orquídeas, com Ph entre 
3,0 e 4,0, viscosidade acima de 11 cPS e Teor de princípio ativo acima de 3%. 
Composição: Cloreto de DialquilDimetilAmônio, Corante, Perfume, Conservante e 
Água. No rótulo deverão constar informações do produto, dados do fabricante, químico 
responsável com respectivo CRQ, número do CEATOX. Validade mínima de 36 meses. 
O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o término 
da sessão, a Ficha Técnica, FISPQ, o registro/ notificação do produto e Laudo(s), 
emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela ANVISA, comprovando a viscosidade 



e o valor médio do teor de Tensoativos Catiônicos. – Balm - R$ 9,35; item 06 - 1.500 – 
FR - Cera impermeabilizante incolor, para acabamento de pisos, filme transparente, 
leitosa, não modificando a cor do piso, auto brilho e alta resistência ao tráfego, 
resistência a detergente, aplicada sobre todos os tipos de piso, frasco com 750 ml, com 
tampa flip-top e ranhuras que facilitam o manuseio do usuário. Deverá constar no 
rótulo, indicações de tipos de piso, modo de usar, precauções, produto notificado na 
ANVISA/MS, validade de no mínimo 24 meses, telefone do Sac, site do fabricante, 
responsável técnico e respectivo CRQ. Composição: Carnaúba, dispersão acrílica 
metalizada, solvente, tensoativos não iônicos, coadjuvante, alcalinizante, plastificante, 
1,2 benzoisothiazolinona 3, fragrância, corante e água. O produto deverá possuir 
registro/notificação na ANVISA. O vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, 
após o encerramento da sessão, FISPQ, ficha técnica do produto e o Registro/ 
Notificação do produto na ANVISA.Ingleza R$ 11,76; item 07 - 3.500 – FRC - 
Desinfetante de lavanda, recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies 
laváveis, como: pisos, aparelhos sanitários, azulejos, ralos, esgotos, etc. Líquido leitoso 
rosa, com fragrância de lavanda e PH entre 6,0 e 8,0. Produto de fácil aplicação e 
dissolução, limpa, desinfeta e desodoriza em uma só operação, com bactericida de 
ampla ação, baixa espuma e que não ataque nenhum tipo de superfície. O produto 
poderá ser utilizado puro para desinfecção ou com diluição de 1/10 como limpador. 
Composição: Cloreto de DiaquilBenzil Amônio, Veículo, Conservante, Corante, 
Fragrância, Tensoativo não iônico, Opacificante. Princípio Ativo: Cloreto DiaquilBenzil 
Amônio: 0,5%. Validade mínima de 24 meses. Frasco de 500 ml, com rótulo contendo 
informações do produto, dados do fabricante, instruções de uso e número do Ceatox. O 
licitante vencedor deverá apresentar, em 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da 
sessão, FISPQ, Ficha Técnica, Laudo de eficácia contra as cepas Salmonella e 
Staphylococcus e Laudo de comprovação de teor ativo e estabilidade térmica e ao ar, 
emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro e o registro/ notificação do produto 
na ANVISA. – Facilita - R$ 2,69; item 08 - 17.000 – frc - Detergente líquido incolor, 
neutro, indicado para remoção de sujeiras e gorduras de louças, panelas, talheres e 
demais utensílios domésticos, frasco plástico de 500 ml reciclável. Composição: 
Glicerina, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Tensoativo Aniônico, Neutralizante, 
Conservante, Sequestrante, Espessante e Veículo. O produto deverá ser biodegradável, 
viscoso, suave para as mãos, ter bom rendimento e não conter formol na composição. 
PH entre 6,5 e 7,5, teor mínimo de tensoativos aniônicos de 7%. O produto deverá ser 
testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do 
fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Laudo de Ensaio Físico referente ao 
teste de irritação cutânea primária comprovando que o produto não é irritante.  O 
vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da sessão, a 
Ficha Técnica, FISPQ, o registro/ notificação do produto na Anvisa e Laudo(s) 
emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa, comprovando o Teor do 
princípio ativo aniônico e a Determinação do PH puro. - Agi Fácil - R$ 2,45; item 09- 
15.000 – FR - Limpa Alumínio indicado para remover incrustações de panelas, portas, 
janelas e demais materiais confeccionados em alumínio. Líquido límpido, azul, com Ph 
entre 2,5 e 4,5 composto por: surfactante não iônico e catiônico, sequestrante, corante, 
acidulante, conservante e água. Embalagem: frasco de 500 ml, contendo informações do 
produto e do fabricante. O vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após o 
encerramento da sessão, a Ficha Técnica, FISPQ e o registro/ notificação do produto na 
Anvisa. – Archote - R$ 3,16; item 10 - 7.000 – FR - 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 550 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: NonilfenolEtoxilado. O 
vencedor deverá apresentar, em 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da sessão, 
FISPQ, Ficha Técnica e o Registro/ Notificação do produto na Anvisa. – Audax - R$ 
4,42; item 11 – 120 – FR - Limpador Tira-Limo para limpeza, remoção e desinfecção de 
limo. Ingrediente ativo: hipoclorito de sódio 4,698%. Composição: ingrediente ativo, 
hidróxido de sódio, óxido de amina, silicato de sódio e perfume. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 500 ml, com tampa pulverizadora, produto devidamente 
identificado através de rótulo, contendo informações sobre o produto e fabricante, 
precauções e instruções de uso e data de validade. O vencedor deverá apresentar no 
prazo de (02) dois dias úteis, após o término da sessão, FISPQ e o registro/ notificação 
do produto. - Veja X-14 - R$ 19,17; item 12 48.000 – UNI - Produto à base de cloro 
orgânico para desinfecção, esterilização e descontaminação de bactérias, vírus, 
protozoários, helmintos, algas e fungos presentes na água. Em embalagem individual 
contendo comprimidos efervescentes que dissolvem rapidamente na água. Diluição: 1 
comprimido de 5g para 15 litros de água, resultando em 150 ppm de cloro ativo 
(solução) – para esterilização de utensílios. COMPOSIÇÃO: Dicloroisocianurato de 
sódio anidro –50g cada 100g do produto. Ou seja, 100g do produto deverá conter cerca 
de 30% de cloro ativo. EMBALAGEM: em caixas plásticas com tampa contendo 180 
comprimidos de 5g cada, com validade de 2 anos. O vencedor deverá apresentar, em 
dois dias úteis após o encerramento da sessão, a FISPQ e o registro/ notificação do 
produto. – Hidrosan - R$ 1,18; item 13 – 800 – FR - Removedor para retirar o acúmulo 
de ceras e acabamentos acrílicos. Líquido azul, com fragrância cítrica, PH entre 10,5 e 
11,0 e rendimento de 4 a 10 m²/L. Deve ser utilizado puro. Composição: Álcool 
laurílicoetoxilado, solventes, alcalinizantes, sequestrante, agente de controle de PH, 
corante, fragrância e água. Produto livre de amônia. Embalagem de 01 litro, opaca, com 
tampa de rosca e rótulo contendo informações do produto e do fabricante. O vencedor 
deverá apresentar, em dois dias úteis após o encerramento da sessão, a ficha técnica, a 
FISPQ e o registro/ notificação do produto. – Ingleza - R$ 10,15; item 14 - 2.500 – PCT 
- Sabão em barra neutro glicerinado, PH de 9,0 a 11,0, a base de sabão de ácidos graxos 
de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, 
coadjuvante, glicerina agente anti-redepositante e água, densidade a 25°C 1,01 g/cm3. 
Embalado em pacotes plásticos contendo 05 unidades, sendo que cada unidade deve 
pesar no mínimo 200g. Pacote devidamente identificado com informações sobre o 
produto e fabricante e modo de usar e demais informações. O licitante vencedor deverá 
apresentar em (02) dois dias úteis, após o término da sessão, FISPQ, ficha técnica e o 
Registro/Notificação do produto. – Ypê - R$ 9,27; item 15 - 6.000 – CX - Sabão em pó 
de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
pratico 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 de 24 meses, SAC e 
compopsição. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, 
branqueadores opticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, 
agente anti-redeposição. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio e tensoativo biodegradável. Ph entre 10,5 e 10,7%, matéria ativa aniônica maior 
ou igual a 12,5%. Validade mínima do produto de 24 meses. Constar na embalagem 
dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, sac, data de fabricação e 
numero do lote. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o 



término da sessão, laudo do I.P.T ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, 
comprovando as especificações técnicas e a FISPQ do produto. – Polwax - R$ 8,95; 
item 16 - 1.000 – UN - Sabonete em pedra infantil, 90 gramas, glicerinado, embalado 
individualmente em caixa contendo informações do produto e do fabricante. 
Composição: gordura animal, óleo de babaçu, glicose, polietilenoglicol, dietanolamina, 
essência aromática, glicerina, EDTA, alcali, cloreto de sódio e corante CI 15.510. O 
licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, após o término da 
sessão, FISPQ, Ficha técnica e registro/ notificação do produto. - 1 2 3 Baby - R$ 2,57; 
item 17 - 1.100 – FR - Saponáceo em Pó com detergente, em frasco de 300gr, tampa 
abre e fecha. Composição: Linear Alquilbenzeno Sulfato de Sódio, Alcalinizante, 
Agente abrasivo, Tensoativo biodegradável, Corante e essência. Na embalagem deverá 
conter informações sobre o fabricante, nome do químico responsável e respectivo CRQ. 
O produto deverá possuir registro/notificação na ANVISA. O vencedor deverá 
apresentar no prazo de (02) dois dias úteis, após o término da sessão, a Ficha Técnica, 
FISPQ e o registro/ notificação do produto. Sapólio Radium - R$ 4,75; item 18 – 300 – 
UM - Cesto de lixo plástico, tipo balde, com tampa e duas alças vasadas, confeccionado 
com material de polipropileno ou poliestireno resistente, atóxico, capacidade para 100 
litros, o cesto e a tampa devem ser de apenas uma cor. Produto deve ser identificado 
através de etiqueta ou gravação, em relevo, da marca. Medidas aproximadas: 51 cm 
(diâmetro) x 69 cm (altura). Poderá ser solicitado em diversas cores: azul, amarelo, 
verde, vermelho, marrom, branco e preto. – JSN - R$ 81,11; item 19 – 30 - PÇ - 
Desentupidor de vaso sanitário de primeira qualidade, bocal feito em material de 
borracha resistente, liso ou sanfonado, medindo aproximadamente 10 cm de diâmetro e 
cabo de madeira plastificado com altura aproximada de 50 cm. O produto deverá conter 
etiqueta com dados do fabricante. – DSR - R$ 6,35; item 20 – 30 – PÇ - Escova 
multiuso anatômica ideal para escovar tanques e paredes, textura antiderrapante com 
aparência de tecido. Medidas: 11,6 x 6,6 x 4,1cm. Deverá constar etiqueta com dados do 
fabricante. – Bettanin - R$ 4,28; item 21 - 5.000 – UN - Esponja dupla face multiuso 
composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 
75 mm x 23 mm, embalada em pacote plástico contendo 01 unidade, gravado na 
embalagem informações sobre o produto. O vencedor deverá apresentar, em 02 (dois) 
dias úteis, após o encerramento da sessão, a ficha técnica do produto. – Bettanin - R$ 
0,93; item 22 – 30 – UM - Fita medidora de ppm para análise da concentração de cloro 
nas soluções cloradas, utilizadas para desinfecção de hortifrutigranjeiros e utensílios. 
Embalagem: com 100 tiras. – Hidrooall - R$ 34,80; item 23 - 3.500 – PÇ - Fibra de 
limpeza para uso geral, recomendada para as mais diversas aplicações de limpeza de 
superfícies e equipamentos. Ideal para panelões, frigideiras e assadeiras. Cor verde. 
Medida aproximada: 102 x 260 x 10 mm. - Bettanin - R$ 1,23; item 24 - 4.500 – PÇ - 
Fibra indicada para limpeza mais resistente por possuir maior agressividade, sendo 
recomendada para limpeza de chapas e frituras, fundos de panela, fornos, entre outros, 
em substituição à palha de aço. Produto não tecido à base de fibras sintéticas e minetal 
abrasivo, unidos por resina à prova d´água. Cor verde. Medida aproximada: 102 x 260 x 
15 mm. – Bettanin - R$ 2,07; item 25 – 20 – UN - Fita protetora de dedos e mãos. 
Autocolante (sem cola) que adere somente ela mesma. Anti-alérgica. Fabricada com 
gaze cirúrgica de algodão, impregnada com resina natural. Embalagem: Rolos de 25 
mm (largura) X 15 metros (comprimento). – Bantex - R$ 15,46; item 26 – 800 – MÇ - 
Fósforo composto de clorato de potássio aglutinantes, medindo aproximadamente 5 cm 
cada palito, embalados em caixinhas contendo 40 palitos e reembalados em maços com 
10 caixinhas. Embalagem contendo informações sobre o produto. - Fiat Lux - R$ 3,33; 
item 27 – 20 – UN - Lixeira plástica 100 litros c/ tampa e pedal. Retangular. Cor branca. 



Medida externa: 92 x 57 x 46. Medida interna: 77 x 51 x 31. – Marfinite - R$ 282,40; 
item 28 – 40 – UN - Lixeira plástica 25 litros c/ tampa e pedal. Retangular. Cor branca. 
Medida externa: 57 x 37 x 34,5. Medida interna: 46 x 32,5 x 23. – Marfinite - R$ 
154,15; item 29 – 50 – UN - Lixeira plástica 75 litros c/ tampa e pedal. Retangular. Cor 
branca. Medida externa: 82 x 54 x 42. Medida interna: 69,5 x 47 x 27,5. – Marfinite - 
R$ 227,38; item 30 – 60 – UN - Pá de lixo com base em material plástico de 
polipropileno, com filete de borracha na parte da frente da pá o que impede que a sujeira 
entre por debaixo da pá, com cabo de alumínio revestido com capa plástica, com 
ponteira na ponta e rosca em polipropileno, produto de primeira qualidade, com apoio 
na parte de trás para que fique de pé, sendo a base dobrável para que facilite na hora de 
guarda a pá, produto devidamente identificado com etiqueta. – Bettanin - R$ 14,34; 
item 31 – 600 – UN - Pano confeccionado em tecido 100% algodão, sem alvejar, 
tamanho aproximado 82 x 60 cm, costurado/fechado tipo saco, produto com etiqueta de 
identificação com informações do produto e fabricante. – AMT - R$ 3,38; item 32 – 300 
– UN - Pano de chão confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado uniformemente, 
fechado, tamanho aproximado 43cmx70cm, com etiqueta de identificação contendo 
informações sobre o produto e o fabricante. – AMT - R$ 5,69; item 33 – 100 – UM - 
Pano de pia, com algodão, extra-absorvente, na cor branca, tamanho 28 cm x 30 cm, 
com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.- Alkin 
- R$ 2,38; item 34 – 600 – UN - Pano de prato composto de tecido 100% algodão, 
alvejado, na cor branca, tamanho 70 cm x 40 cm, pano liso sem estampa com bainha 
feita para que não desfie, com etiqueta de identificação contendo informações sobre o 
produto e fabricante. – Itatex - R$ 2,31; item 35 – 80 – RL - Pano para limpeza em rolo 
multi-uso com "furinhos". Nas cores verdes, laranja, azul ou branca, que possa entrar 
em contato com alimentos durante a preparação dos mesmos sem risco algum. 
Composto de 70% de viscose e 30% poliéster, impregnado com agente bacteriostático. 
Pano confeccionado com fibras de rayon aglutinadas com resina sintética, com furinhos 
que retém melhor a sujeira e adição de Triclosan (Irgasan DP 300) como agente 
bactericida sendo capaz de matar germes e bactérias, apresentando menor índice de 
retenção de microorganismos, menor propensão a adquirir manchas; secar mais 
rapidamente, inibindo o crescimento de bactérias causadoras de odores; mais 
absorvente, portanto, mais higiênico. Indicado para limpar e secar pias, limpar mesas, 
pratos, talheres, copos, balcões e bancadas, vidros, azulejos etc. Gramatura entre 40 a 50 
g/m².Rolo com dimensão de 33 cm de largura e 300 metros de comprimento. Embalado 
em bobina e reembalado em caixa de papelão devidamente identificada com os dados 
do produto e do fabricante tais como gramatura e características do material.  Cross 
Hatch R$ 344,88; item 36 – 60 – UNI - Rodo plástico para limpeza, com base medindo 
aproximadamente 30 cm, com lâmina de borracha dupla de EVA, cabo de madeira 
revestido com plástico medindo 1,20 metros, com rosca plástica, base e cabo de madeira 
resistente sem nós ou trincas. – DSR - R$ 6,16; item 37 – 80 – UNI - Rodo plástico para 
limpeza, com base medindo aproximadamente 40 cm, com lâmina de borracha dupla de 
EVA, cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,20 metros, com rosca plástica, 
base e cabo de madeira resistente sem nós ou trincas. – DSR - R$ 6,61; item 38 – 150 – 
UNI - Rodo plástico para limpeza, com base medindo aproximadamente 60 cm, com 
lâmina de borracha dupla de EVA, cabo de madeira revestido com plástico medindo 
1,20 metros, com rosca plástica, base e cabo de madeira resistente sem nós ou trincas. –
DSR - R$ 12,51; item 39 – 50 – UNI - Rodo seca pia, com base e cabo plástico, base de 
aproximadamente 13 cm, cabo de aproximadamente 11 cm, borracha dupla de EVA, 
embalado individualmente em saco plástico lacrado. – Avant - R$ 1,67; item 40 – 300 – 
UN - Vassoura de nylon de uso geral, com base madeira medindo aproximadamente 17 



cm na sua maior área, com capa plástica, cerdas de nylon, não desfiado, fixadas bem 
firmes junto a base, cabo de madeira revestido com plástico, com ponteira na ponta para 
pendurar a vassoura, produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante. 
– DSR - R$ 9,47; item 41 - 1.000 – UN - Vassoura de nylon, tipo noviça, de uso geral, 
com base plástica medindo aproximadamente 21 cm com capa plástica, cerdas de nylon 
desfiado com aproximadamente 11 cm de altura, fixadas bem firmes junto a base, cabo 
de madeira revestido com plástico, com ponteira na ponta para pendurar a vassoura, 
produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante. – DSR - R$ 8,47; 
item 42 - 1.200 – UN - Vassoura de palha para uso externo, reforçada e resistente, com 
cerdas naturais selecionadas isentas de capim, com aproximadamente 35 cm de largura 
no leque, com cabo de madeira revestido de plástico, cerdas amarradas com 3 fios de 
arame. – Ricieri - R$ 22,19; item 43 – 50 – UN - Vassoura higiênica sanitária composta 
por material sintética pigmento e metal com cabo polipropileno contendo a marca do 
produto em relevo. Dimensões aproximadas 33 cm por 4,3 cm de diâmetro. – Bettanin - 
R$ 4,81; item 44 - 80.000 - CT - Copo descartável p/água 200 ml, copo plástico 
descartável, produzido pelo processo de termoformagem, destinado ao consumo de água 
e refrigerante. Os copos devem apresentar massa mínima de 1,80 gramas, 
confeccionado em polipropileno. Os copos devem ser fabricados com resinas 
termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do 
fabricante, que deve assegurar a obtenção de um produto que atenda às condições da 
NBR 14865:2012. As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados na 
fabricação dos copos devem obedecer às resoluções nº 105 de 19/05/1999 e nº 23 de 
15/03/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os copos devem estar isentos 
de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações. Os copos não devem 
apresentar sujidade interna ou externamente. Os copos devem estar isentos de bordas 
afiadas e rebarbas. Os copos devem ser comercializados em mangas invioláveis, 
protegidos com sacos plásticos. Na embalagem devem estar identificados a capacidade 
total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem trazer gravado em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: marca ou 
identificação do fabricante; capacidade do copo; símbolo de identificação do material 
para reciclagem, conforme NBR 13230:2008. O licitante declarado vencedor deverá, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, apresentar Laudos, emitidos por 
laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro, comprovando o atendimento à NBR 
14865:2012 e à ABNT NBR 13230:2008. – Altacoppo - R$ 5,50; item 45 - 7.000 – CT - 
Copo plástico descartável 50 ml, copo plástico descartável, produzido pelo processo de 
termoformagem, destinado ao consumo de cafés e similares. Os copos devem apresentar 
massa mínima de 0,75 gramas, confeccionados em polipropileno. Os copos devem ser 
fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou 
pigmentos, a critério do fabricante, que deve assegurar a obtenção de um produto que 
atenda às condições da NBR 14865:20012. As resinas termoplásticas, aditivos e/ou 
pigmentos empregados na fabricação dos copos devem obedecer às resoluções nº 105 de 
19/05/1999 e nº 23 de 15/03/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os 
copos devem estar isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e 
deformações. Os copos não devem apresentar sujidade interna ou externamente. Os 
copos devem estar isentos de bordas afiadas e rebarbas. Os copos devem ser 
comercializados em mangas invioláveis, protegidos com sacos plásticos. Na embalagem 
devem estar identificados a capacidade total do copo, a quantidade de copos, o peso 
mínimo de cada copo e certificação Compulsória do Inmetro. Os copos devem trazer, 
gravados em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o 
seguinte: marca ou identificação do fabricante; capacidade do copo; símbolo de 



identificação de material para reciclagem, conforme NBR 13230:2008. O licitante 
declarado vencedor deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, 
apresentar Laudos, emitidos por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro, comprovando 
o atendimento à NBR 14865:2012 e à ABNT NBR 13230:2008. – Altacoppo - R$ 2,25 
46 - 7.000 – UN - Embalagem em isopor com tampa e com 2 divisórias.  Medindo 
aproximadamente 5,7 x 21,5 x 26 cm. Na cor branca. – Meiwa - R$ 1,19; item 47 - 
2.000 – UN - Embalagem em isopor com tampa. Tipo hamburgueira. Medindo 
aproximadamente 7,6 x 14,7 x 14,6 cm. Na cor branca. – Meiwa - R$ 0,59; item 48 – 
70- RL - Filme de PVC esticável, atóxico, inodoro, transparente, com alto poder de 
vedação e aderência e resistência a perfuração. Fabricado segundo a Norma ABNT 
NBR 14.761, esterilizado a 220° durante 24h. Adequado para embalar vários tipos de 
alimentos. Não pode influenciar no aroma, aparência ou paladar dos alimentos. 
Dimensões: 45 cm (largura) x 100 mt (comprimento). – Wyda - R$ 47,15; item 49 - 
3.200 – CX - Filtro de papel, produto com 100% celulose para coar café descartável, 
referência 103, com costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, 
acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. Deverá constar em sua 
embalagem: instruções de uso, telefone do sac, código de barra, composição, número do 
lote, validade do produto e dados de identificação do fabricante. O vencedor deverá 
apresentar no prazo de até 2 (dois) dias úteis, após o término da sessão,  laudo 
microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, emitido por laboratório 
credenciado na Reblas. – Jovita - R$ 3,40; item 50 - 20.000 – PCT - Guardanapo 
medindo 24 x 23,5cm, folha dupla, gofrado, alta qualidade, gramatura entre 32 e 
34g/m², embalados em pacotes com 50 unidades. O vencedor deverá apresentar, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da sessão, Laudo microbiológico, 
conforme Portaria MS nº 1480 de 31/12/1990, emitido por laboratório credenciado na 
rede Reblas. – Mascot - R$ 2,80; item 51 – 12 – MÇ - Limpador descartável 
higroscópico. Para aplicação de líquidos e solventes, limpeza de superfícies, utensílios e 
equipamentos. Composição: Celulose (biodegradável) 80% e polipropileno 
quimicamente inerte 20%. Características: Limpezas de líquidos, Baixa liberação de 
partículas, Resistente a solventes, Resistente a rasgos e rápida absorção. Gramatura: de 
58 a 74 g/². Largura: 279 a 285 mm. Comprimento: 346 a 365 mm. Cor: branca. Produto 
resistente a esterilização em autoclave por cerca de 30 minutos, até 120°C. Embalado 
em maços plásticos contendo 100 unidades picotados dispensando o produto de forma 
unitária. O vencedor deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis, após o término da 
sessão, Laudo/certificado de analise microbiológica, emitido por laboratório 
credenciado pelo Inmetro. – Wypall - R$ 52,15; item 52 – 200 – RL - Papel alumínio, 
medindo 45 cm de largura x 7,5m de comprimento, produto de acordo com ABNT 
14.761, esterilizado, com certificado ISO 9002, embalado individualmente em saco 
plástico contendo informações, e reembalados em caixa contendo 25 unidades. - Wyda- 
R$ 5,45; item 53 - 20.000 - PCT c/ 04 Rolos - 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 a tração a seco ponderada maior 
que 190 N/m, conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007 . O vencedor deverá 
apresentar no prazo de até 2 (dois) dias úteis, após o término da sessão, laudo 
microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, bem como laudo do I.P.T ou 
outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas 



e Laudo de Irritabilidade/ Corrosão dérmica primária, acumulada e sensibilização 
dérmica emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. – Sinuelo - R$ 5,95; item 
54 - 26.000 – FD - Papel toalha branco, gofrado, interfolhas, 3 dobras, pacote com 1250 
folhas, medindo 23cm x 27cm, podendo haver uma oscilação de +ou- 0,5cm, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado), com 
alvura (fator de reflectância difusa no azul) maior que 86%, conforme ABNT NBR NM 
ISO 2470:2001; Pintas menor que 4 mm²/m², conforme ABNT NBR 8259:2002; Tempo 
de absorção de água inferior a 6,0s, conforme ABNT NBR 15004:2003; Capacidade de 
absorção de água superior a 4,0g água/ g de papel, conforme ABNT NBR 15004:2003; 
Furos inferior a 5mm²/m², conforme ABNT NBR 15134:2007 e Resistência à tração a 
úmido ponderada superior a 94 N/m, conforme ABNT NBR NM ISO 15134:2007. O 
vencedor deverá apresentar em (02) dois dias úteis, após o término da sessão, laudo 
microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, bem como laudo do I.P.T ou 
outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas  
e Laudo de Irritabilidade dérmica primária e cumulativa, emitido por laboratório 
credenciado pelo INMETRO. – Toalix - R$ 29,80; item 55 – 200 – UN - Papel toalha 
em bobina medindo 20 cm de largura x 200metros de comprimento, alta qualidade, 
folha simples, gofrado, cor branca, fragrância neutra, extremamente macio, alta 
resistência, absorvente e não perecível, fabricado com fibras naturais - 100% de celulose 
virgem, alvura (fator de reflectância difusa no azul) maior que 87%, pintas menor ou 
igual a 1mm²/m², tempo de absorção de água menor que 5s, furos menor ou igual a 
1mm²/m², resistência à tração a úmido maior que 136 N/m, resistência à tração a seco 
maior que 740 N/m. O produto deve ser acondicionado em caixa apropriada, contendo 
06 rolos. Na embalagem deverão constar dados do produto e do fabricante. O licitante 
vencedor deverá apresentar em (02) dois dias úteis, após o término da sessão, laudo 
microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, laudo do I.P.T  ou outro 
laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas. – 
Toalix - R$ 17,00; item 56 – 600 – PCT - Papel toalha para cozinha, rolo com 60 folhas 
duplas medindo 20 x 22 cm cada. Papel embalado em pacote contendo 02 rolos. 
Características do papel: Alvura difusa, com UV calibrado acima de 99%, ABNT NBR 
NM ISO 2470:2001; Pintas inferior a 4mm²/m², ABNT NBR 15134:2007; Tempo de 
absorção de água inferior a 5s, ABNT NBR 15004:2003.O vencedor deverá apresentar 
em (02) dois dias úteis, após o término da sessão, laudo microbiológico conforme 
portaria MS 1480 de 31/12/1990 bem como  laudo do I.P.T ou outro laboratório 
credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas. – Mascot - R$ 
5,06; item 57 - 25.000 – PCT - Pote descartável para sobremesa, de primeira qualidade, 
resistente, confeccionado em material de poliestireno atóxico, liso na cor branca, 
capacidade de 100 ml, medindo 72 mm de boca e 50 mm de altura, embalado em pacote 
plástico, contendo 100 unidades, devidamente identificado com informações sobre o 
produto e fabricante, com tampa na branca, confeccionada de material de poliestireno 
atóxico, medindo 72 mm, embalados em pacote plástico contendo 100 unidades, 
devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante, a tampa e o 
pote devem ser da mesma marca. – Zanatta - R$ 17,14; item 58 - 20.000 – UN - Touca 
descartável, sanfonada, fabricada em não tecido com elástico, 100% polipropileno, com 
soldagem eletrônica na cor branca, com soldagem eletrônica. Medidas aprox. 450 mm 
de comprimento e 52 mm de largura. Embalagem: pacotes com 100 unidades, contendo 
identificação do produto e do fabricante. - Lagrotta Azzura - R$ 0,11; item 59 – 400 – 
UN - Touca protetora capilar, fabricada pelo sistema de malharia simples de fibras 
abertas tipo corrente, filó, confeccionada em tecido 100% sintético de poliamida, 
possuindo 72 malhas por cm2 e gramatura de 16,37 g/m2. Fechamento por 2 tirantes 



elásticos látex, para ajuste na cabeça. Embalada uma a uma, com inscrição indicativa e 
modo de uso do tipo bula, com indicação e restrições claras de uso. Tamanho único. Cor 
branca. – Prevemax - R$ 1,21; item 60 – 1000 – UN - Touca protetora capilar, fabricada 
pelo sistema de malharia simples de fibras abertas tipo corrente, filó, confeccionada em 
tecido 100% sintético de poliamida, possuindo 72 malhas por cm2 e gramatura de 16,37 
g/m2. Fechamento por 2 tirantes elásticos látex, para ajuste na cabeça. Embalada uma a 
uma, com inscrição indicativa e modo de uso do tipo bula, com indicação e restrições 
claras de uso. Tamanho único. Cor preta. – Prevemax - R$ 1,21; item 61 – 350 – PCT- 
Embalagem plástica, confeccionada em resinas termoplásticas virgens, transparente, 
material atóxico, reforçado, isento de materiais estranhos, furos ou deformações, sem 
rebarba nas soldas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente, tamanho 
aproximado de 30 x 40 cm, espessura de no mínimo 0,10mm (0,05mm por parede), 
embalado em pacote plástico contendo 5 quilos. A embalagem deve conter dados de 
identificação do produto e do fabricante conforme praxe do fabricante. - Papalix - R$ 
118,94; item 62 – 450 – PCT - Embalagem plástica, confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, transparente, material atóxico, reforçado, isento de materiais 
estranhos, furos ou deformações, sem rebarba nas soldas, não devendo apresentar 
sujidade interna ou externamente, tamanho aproximado de 40 x 60 cm, espessura de no 
mínimo 0,10mm (0,05mm por parede), embalado em pacote plástico contendo 5 quilos. 
A embalagem deve conter dados de identificação do produto e do fabricante conforme 
praxe do fabricante. – Papalix - R$ 118,94; item 63 – 500 – PCT - Embalagem plástica, 
confeccionada em resinas termoplásticas virgens, transparente, material atóxico, 
reforçado, isento de materiais estranhos, furos ou deformações, sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar sujidade interna ou externamente, tamanho aproximado de 60 x 
80 cm, espessura de no mínimo 0,20mm (0,10mm por parede), embalado em pacote 
plástico contendo 5 quilos. A embalagem deve conter dados de identificação do produto 
e do fabricante conforme praxe do fabricante. – Papalix - R$ 118,94; item 64 – 300 – 
PCT - Embalagem plástica, confeccionada em resinas termoplásticas virgens, 
transparente, atóxica, tamanho aproximado de 70 x 110 cm, espessura de 0,14 mm, 
embaladas em pacotes plásticos, contendo 5 kg, contendo externamente dados de 
identificação e procedência do material e fabricante. – Papalix - R$ 118,94; item 65 -
350 – PCT - Embalagem plástica, transparente, material atóxico, sem tarja, sem lacre, 
tamanho aproximado de 15 x 35 cm, espessura de no mínimo 0,10mm (0,05mm por 
parede), embalados em pacotes plásticos contendo 1 quilo. A embalagem deve conter 
dados de identificação do produto e do fabricante conforme praxe do fabricante. – 
Papalix - R$ 26,15; item 66 – 600 – PCT - Embalagem plástica, transparente, material 
atóxico, com tarja, tamanho aproximado de 15 x 35 cm, espessura de no mínimo 
0,10mm (0,05mm por parede), embalados em pacotes plásticos contendo 1 quilo. A 
embalagem deverá  vir totalmente fechada, sem nenhum tipo de abertura para evitar 
contaminação. A embalagem deve conter dados de identificação do produto e do 
fabricante conforme praxe do fabricante. – Papalix - R$ 31,40; item 67 – 500 – PCT - 
Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente de cor preta, 
confeccionado em polietileno de baixa densidade, dimensões planas de 59 cm de largura 
x 62 cm de altura mínima, espessura de 0,03mm por parede, capacidade volumétrica de 
30 litros, tipo domiciliar, embalados em pacotes com 100 unidades. A embalagem 
(original) externa do produto deverá conter impressão inviolável informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade. O vencedor deverá 
apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico do 
IPT ou outro laboratório credenciado pelo Inmetro, que comprove os critérios de 



aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008. O referido Laudo deverá 
possuir data de conclusão não superior a 12 meses, da data de abertura deste certame. 
Em caso de dúvida, na entrega do produto, será enviado lote para o IPT, para a 
comprovação das exigências editalícias, às custas do fornecedor. – Papalix - R$ 37,90; 
item 68 – 600 – PCT - Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco 
resistente de cor preta, confeccionado em polietileno de baixa densidade, dimensões 
planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura mínima, espessura de 0,05mm por 
parede, capacidade volumétrica de 100 litros, tipo domiciliar, embalados em pacotes 
com 100 unidades. A embalagem (original) externa do produto deverá conter impressão 
inviolável informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de 
validade. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o término 
da sessão, laudo analítico do IPT ou outro laboratório credenciado pelo Inmetro, que 
comprove os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008. 
O referido Laudo deverá possuir data de conclusão não superior a 12 meses, da data de 
abertura deste certame. Em caso de dúvida, na entrega do produto, será enviado  lote 
para o IPT, para a comprovação das exigências editalícias, às custas do fornecedor. – 
Papalix - R$ 142,18; item 69 – 400 – PCT - Saco plástico para acondicionamento de 
resíduo comum, saco resistente de cor preta, confeccionado em polietileno de baixa 
densidade, dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura mínima, espessura 
de 0,04mmm por parede, capacidade volumétrica de 50 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes com 100 unidades. A embalagem (original) externa do produto 
deverá conter impressão inviolável informando número de unidades, dimensões e 
capacidade do saco para lixo e os dados de identificação como: procedência, nº do lote, 
data de fabricação e prazo de validade. O vencedor deverá apresentar, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, após o término da sessão, laudo analítico do IPT ou outro laboratório 
credenciado pelo Inmetro, que comprove os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008. O referido Laudo deverá possuir data de conclusão 
não superior a 12 meses, da data de abertura deste certame. Em caso de dúvida, na 
entrega do produto, será enviado lote para o IPT, para a comprovação das exigências 
editalícias, às custas do fornecedor. – Papalix - R$ 72,10; item 70 – 200 – PCT - Saco 
plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente de cor preta, 
confeccionado em polietileno de baixa densidade, dimensões planas de 39 cm de largura 
x 58 cm de altura mínima, espessura de 0,03mm por parede, capacidade volumétrica de 
15 litros, tipo domiciliar, embalados em pacotes com 100 unidades. A embalagem 
(original) externa do produto deverá: conter impressão inviolável informando número 
de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e os dados de identificação como 
procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade. O licitante vencedor 
deverá apresentar, no prazo de (02) dois dias úteis, após o término da sessão, laudo 
analítico do IPT ou outro laboratório credenciado pelo Inmetro, que comprove os 
critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008. O referido 
Laudo deverá possuir data de conclusão não superior a 12 meses, da data de abertura 
deste certame. Em caso de dúvida, na entrega do produto, será enviado lote para o IPT, 
para a comprovação das exigências editalícias, às custas do fornecedor. – Papalix - R$ 
19,03; item 71 – 200 – UND - Saco plástico transparente (cristal), medindo 10 x 08cm 
(LxA), com espessura mínima de 0,10mm, com 03 furos para lacre, composto por 
resinas termoplásticas virgens ou recicladas, embalado em pacote plástico com 100 
unidades. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após o 
término da sessão, laudo de análise para ensaios de dimensões, espessura, perfuração e 
estanqueidade, conforme NBR 9191/08, realizado por laboratório credenciado pelo 



Inmetro. – Papalix - R$ 0,48. / Preço registrado para a detentora Trela Comercial De 
Material de Limpeza e Higiene Ltda. – EPP. na seguinte ordem (item, qtde., unid., 
descritivo, marca e valor unitário): item 72 – 1200 – PAR - Luva confeccionada em 
látex natural, sem forro, tamanho G, medindo 39 cm, palma antiderrapante, punho longo 
e com fechamento no antebraço para evitar a penetração de líquidos no seu interior. 
Produto com resistência mecânica e química, testado sob a norma EN 388/2003. O 
licitante vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, 
certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). – Danny - R$ 15,00; 
item 73 – 1200 – PAR - Luva confeccionada em látex natural, sem forro, tamanho M, 
medindo 37 cm, palma antiderrapante, punho longo e com fechamento no antebraço 
para evitar a penetração de líquidos no seu interior. Produto com resistência mecânica e 
química, testado sob a norma EN 388/2003. O licitante vencedor deverá apresentar em 
02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, certificado de aprovação junto ao 
Ministério do Trabalho (CA). – Danny - R$ 16,00; item 74 - 1.000 – PAR - Luva de 
látex 100% natural, forrada com verniz Silver, SEM flocos de algodão, com palma da 
mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29 cm, espessura 0,50 mm com 
certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor azul, 
tamanho G, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações 
sobre o produto e fabricante.  O licitante vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias 
úteis, após o término da sessão, certificado de aprovação junto ao Ministério do 
Trabalho (CA). – Danny - R$ 5,00; item 75 - 1.500 – PAR - Luva de látex 100% 
natural, forrada com verniz Silver, SEM flocos de algodão, com palma da mão 
antiderrapante, tamanho aproximadamente 29 cm, espessura 0,50mm com certificado de 
aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor azul, tamanho M, 
embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o 
produto e fabricante.  O licitante vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, 
após o término da sessão, certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho 
(CA). – Danny - R$ 6,00; item 76 – 600 – PAR - Luva de látex 100% natural, forrada 
com verniz Silver, SEM flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, tamanho 
aproximadamente 29 cm, espessura 0,50mm com certificado de aprovação do ministério 
do trabalho expresso na embalagem, na cor azul, tamanho P, embalada individualmente 
por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.  O 
licitante vencedor deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, 
certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho. – Danny - R$ 7,00; item 77 – 
350 – PCT - Luva descartável confeccionado em plástico transparente, para uso 
profissional e doméstico, embalado em pacotes com 100 unidades, tamanho único com 
identificação do fabricante na embalagem. – Lagrotta - R$ 2,00; item 78 – 80 – CX - 
Luva de Vinil, tamanho pequeno, transparente, sem látex, sem amido, ambidestra, uso 
industrial, com validade de 3 anos, em caixa com 100 unidades. – Danny - R$ 33,00; 
item 79 – 150 – CX - Luva de Vinil, tamanho médio, transparente, sem látex, sem 
amido, ambidestra, uso industrial, com validade de 3 anos, em caixa com 100 unidades. 
– Danny - R$ 33,00; item 80 – 250 – CX - Luva de Vinil, tamanho grande, transparente 
sem látex, sem amido, ambidestra, uso industrial, com validade de 3 anos, em caixa com 
100 unidades. – Danny - R$ 33,00. – Código do recurso e fonte: 
001 - 01.01.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.00 528 - 01.05.06.18.541.0029.2147.3.3.90.30.00 

014 - 01.01.02.04.122.0075.2201.3.3.90.30.00 578 - 01.06.01.27.812.0008.2041.3.3.90.30.00 

024 - 01.01.03.04.122.0002.2014.3.3.90.30.00 605 - 01.06.02.13.392.0032.2044.3.3.90.30.00 

035 - 01.01.04.08.244.0082.2010.3.3.90.30.00 645 - 01.06.02.24.131.0055.2050.3.3.90.30.00 

047 - 01.01.05.08.243.0080.2211.3.3.90.30.00 653 - 01.07.01.04.123.0030.2078.3.3.90.30.00 



060 - 01.01.06.04.122.0077.2205.3.3.90.30.00 658 - 01.07.01.04.123.0036.2079.3.3.90.30.00 

074 - 01.01.07.04.131.0076.2203.3.3.90.30.00 678 - 01.07.02.04.129.0036.2081.3.3.90.30.00 

086 - 01.01.08.06.181.0003.2006.3.3.90.30.00 692 - 01.07.03.04.123.0036.2084.3.3.90.30.00 

109 - 01.01.09.06.182.0069.2180.3.3.90.30.00 707 - 01.07.04.04.129.0036.2177.3.3.90.30.00 

124 - 01.01.10.06.182.0068.2186.3.3.90.30.00 717 - 01.07.05.04.122.0074.2200.3.3.90.30.00 

136 - 01.01.11.26.782.0015.2181.3.3.90.30.00 727 - 01.08.01.10.301.0019.2087.3.3.90.30.00 

154 - 01.01.12.02.061.0050.2001.3.3.90.30.00 757 - 01.08.02.10.304.0020.2093.3.3.90.30.00 

163 - 01.01.12.03.122.0078.2209.3.3.90.30.00 779 - 01.08.03.10.301.0019.2096.3.3.90.30.00 

196 - 01.02.01.20.606.0095.2229.3.3.90.30.00 795 - 01.08.04.10.302.0035.2098.3.3.90.30.00 

208 - 01.02.02.23.695.0028.2150.3.3.90.30.00 810 - 01.08.05.10.301.0056.2155.3.3.90.30.00 

221 - 01.02.04.08.306.0071.2190.3.3.90.30.00 862 - 01.09.02.12.361.0022.2109.3.3.90.30.00 

235 - 01.02.05.22.661.0070.2182.3.3.90.30.00 914 - 01.09.03.12.365.0024.2118.3.3.90.30.00 

239 - 01.02.05.23.691.0070.2183.3.3.90.30.00 923 - 01.09.03.12.365.0025.2119.3.3.90.30.00 

324 - 01.03.02.08.244.0005.2027.3.3.90.30.00 958 - 01.09.04.12.306.0026.2123.3.3.90.30.00 

350 - 01.03.03.08.243.0006.2012.3.3.90.30.00 989 - 01.10.01.04.122.0033.2131.3.3.90.30.00 

360 - 01.04.01.04.061.0007.2016.3.3.90.30.00 1010 - 01.10.02.04.122.0033.2133.3.3.90.30.00 

386 - 01.04.02.04.061.0007.2019.3.3.90.30.00 1019 - 01.10.03.04.122.0033.2135.3.3.90.30.00 

406 - 01.04.04.04.061.0007.2023.3.3.90.30.00 1029 - 01.10.04.04.122.0033.2137.3.3.90.30.00 

416 - 01.04.05.04.061.0007.2025.3.3.90.30.00 1042 - 01.10.05.04.122.0033.2139.3.3.90.30.00 

425 - 01.04.06.04.122.0073.2197.3.3.90.30.00 1058 - 01.10.06.04.122.0033.2141.3.3.90.30.00 

456 - 01.05.01.15.451.0009.2052.3.3.90.30.00 1067 - 01.10.07.04.122.0033.2143.3.3.90.30.00 

484 - 01.05.02.17.512.0010.2052.3.3.90.30.00 1077 - 01.10.08.04.122.0033.2226.3.3.90.30.00 

501 - 01.05.03.15.451.0009.2060.3.3.90.30.00 1086 - 01.10.09.04.122.0033.2227.3.3.90.30.00 

511 - 01.05.05.04.122.0012.2076.3.3.90.30.00 1098 - 01.11.01.15.452.0012.2067.3.3.90.30.00 

– Modalidade: Pregão Presencial (127/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 
30/08/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 45/2013 – Processo nº 287/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Godoy & Baptistella Indústria e 
Comércio de Produtos de Higiene Ltda-ME. – Objeto: Registro de preços de fraldas 
descartáveis – Preço registrado na seguinte ordem (item, qtde., descrição, unid., marca, 
e valor unitário): LOTE 01: item 01 - 30.002 - FRALDA DESCARTAVEL 
GERIATRICA - TAMANHO EXTRA GRANDE adulto, para incontinência urinária, 
absorvente, hipoalergênico, formato anatômico, com adesivos laterais, canais de 
distribuição e camada impermeável embalados e acondicionados de acordo com a praxe 
do fabricante, devendo constar externamente os dados de identificação, procedência e 
data de validade. Composição mínima: polpa de celulose, filme de polietileno, não 
tecido de polipropileno, polímeros super absorventes, adesivo termo plástico, fios de 
elastano. Todos os componentes são atóxicos em contato com a pele. – UN - Pró Sênior 
- R$ 0,68; item 02 - 30.000 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - 
TAMANHO GRANDE adulto, para incontinência urinária, absorvente, hipoalergênico, 
formato anatômico, com adesivos laterais, canais de distribuição e camada impermeável 
embalados e acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, devendo constar 
externamente os dados de identificação, procedência e data de validade. Composição 
mínima: polpa de celulose, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, polímeros 
super absorventes, adesivo termo plástico, fios de elastano. Todos os componentes são 
atóxicos em contato com a pele. – UN - Pró Sênior - R$ 0,66; item 03 - 20.000- 



FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO MEDIO adulto, para 
incontinência urinária, absorvente, hipoalergênico, formato anatômico, com adesivos 
laterais, canais de distribuição e camada impermeável embalados e acondicionados de 
acordo com a praxe do fabricante, devendo constar externamente os dados de 
identificação, procedência e data de validade. Composição mínima: polpa de celulose, 
filme de polietileno, não tecido de polipropileno, polímeros super absorventes, adesivo 
termo plástico, fios de elastano. Todos os componentes são atóxicos em contato com a 
pele. – UN - Pró Sênior - R$ 0,64; item 04 - 20.000 - FRALDA DESCARTAVEL 
GERIATRICA - TAMANHO PEQUENO adulto, para incontinência urinária, 
absorvente, hipoalergênico, formato anatômico, com adesivos laterais, canais de 
distribuição e camada impermeável embalados e acondicionados de acordo com a praxe 
do fabricante, devendo constar externamente os dados de identificação, procedência e 
data de validade. Composição mínima: polpa de celulose, filme de polietileno, não 
tecido de polipropileno, polímeros super absorventes, adesivo termo plástico, fios de 
elastano. Todos os componentes são atóxicos em contato com a pele. – UN - Pró Sênior 
- R$ 0,60. – Código do recurso e fonte: 274 - 01.03.01.08.244.0064.2167.3.3.90.32.00,  
293 - 01.03.01.08.244.0065.2173.3.3.90.32.00; 325 - 
01.03.02.08.244.0005.2027.3.3.90.32.00, 735 - 01.08.01.10.301.0034.2091.3.3.90.32.00 
741 - 01.08.01.10.301.0059.2158.3.3.90.32.00. – Modalidade: Pregão Presencial 
(66/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 09/09/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 46/2013 – Processo nº 475/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda., Valinpharma Comércio e Representações Ltda., BH Farma Comércio 
Ltda-ME, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. e Dupatri Hospitalar 
Comércio Importação e Exportação Ltda. – Objeto: Registro de preços de 
medicamentos – Preços registrados para a detentora Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda. na seguinte ordem (item, descrição, qtde. estimada, forma, marca e valor unitário): 
item 01 - Alopurinol 100mg - 160.000 – Comprimido - Prati Donaduzzi - R$ 0,04; item  
05 - Cloridrato de Hidralazina 25mg - 150.000 – Comprimido – Novartis - R$ 0,21; 
item 10 - Hidroclorotiazida 25mg - 100.000 – Comprimido - Prati Donaduzzi - R$ 0,03; 
item 15 - Permetrina 50mg Loção Cremosa - 2.000 – Frasco - Santa Terezinha - R$ 
2,25; item 20 - Amoxicilina 250mg/5ml - 1.200 – Frasco - Prati Donaduzzi - R$ 1,15; 
item 21 - Amoxicilina 500mg - 50.000 – Comprimido – Teuto - R$ 0,07; item 22 - 
Bromazepan 3mg - 50.000 – Comprimido – Teuto - R$ 0,04; item 23 - Carbamazepina 
200mg - 60.000 – Comprimido – Sanval - R$ 0,08; item 27 - Fluoxetina 20mg - 
180.000 – Comprimido – Teuto - R$ 0,08. / Preços registrados para a detentora 
Valinpharma Comércio e Representações Ltda.. na seguinte ordem (item, descrição, 
qtde. estimada, forma, marca e valor unitário): item 02 - Besilato de Anlodipino 5mg - 
400.000 – Comprimido – Sem - R$ 0,15; item 03 - Butilbrometo de Escopolamina 
10mg - 50.000 – Comprimido – Boehringer - R$ 0,50; item 04 - Carvedilol 12,5 mg - 
350.000 – Comprimido – Biosintetica - R$ 0,55; item 07 - Digoxina 0,25mg - 25.000 – 
Comprimido – Vitapan - R$ 0,15; item 09 - Glibenclamida 5mg - 36.000 – Comprimido 
– Sem - R$ 0,09; item 11 - Loratadina 10 mg - 150.000 – Comprimido – Merck - R$ 
0,94; item 12 - Maleato de Enalapril 20mg - 700.000 – Comprimido – Germed - R$ 
0,13; item 13 - Metildopa 500mg - 120.000 – Comprimido – EMS - R$ 0,45; item 18 - 
Propanolol 40mg - 40.000 – Comprimido – Neoquímica - R$ 0,08; item 19 - 
Tamoxifeno 20mg - 6.000 – Comprimido – Sandoz - R$ 1,46; item 24 - Clomipramina 
25mg - 60.000 – Comprimido – Sem - R$ 0,66; item 29 - Norfloxacino 400mg - 30.000 
– Comprimido – EMS - R$ 0,84. / Preços registrados para a detentora: BH Farma 



Comércio Ltda-ME na seguinte ordem (item, descrição, qtde. estimada, forma, marca e 
valor unitário): item 14 - Omeprazol 20 mg - 800.000 – Comprimido - Prati Donaduzzi 
- R$ 0,05; item 16 - Piroxican 20mg - 150.000 – Comprimido – Prati - R$ 0,08. / Preços 
registrados para a detentora: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. na 
seguinte ordem (item, descrição, qtde. estimada, forma, marca e valor unitário): item 25 
- Clorpromazina 100mg - 30.000 – Comprimido – Cristália - R$ 0,16; item 26 - 
Diazepan 10mg - 40.000 – Comprimido – Cristália - R$ 0,05; item 28 - Maleato de 
Levomepromazina 25mg - 30.000 – Comprimido – Cristália - R$ 0,21. / Preço 
registrado para a detentora: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação 
Ltda. na seguinte ordem (item, descrição, qtde. estimada, forma, marca e valor unitário): 
item 30 - Sertralina 50mg - 180.000 – Comprimido – Eurofarma - R$ 0,09. – Código do 
recurso e fonte: 741 – 01.08.01.10.301.0059.2158.3.3.90.32.00. – Modalidade: Pregão 
Presencial (123/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 09/09/2013. 
 
 
Louveira, 26 de setembro de 2013. André Luiz Raposeiro – Secretário de 
Administração. 
 


