
MUNICÍPIO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
      1)REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, 

higienização e EPI’s em atendimento a Secr

tendo em vista as ações preventivas e corretivas do Coronavírus (COVID

Pregão Eletrônico nº 127

segue: 

ATA SRP Nº 949/2020 
EMPRESA DETENTORA:ANDREY 
CNPJ Nº 34.469.844/0001-
Item Código 

6 75102 Dispenser higienizador para mãos, material plástico ABS, visor para 
verificação do volume interno de produto, biso dosador, capacidade mínima 

de 500 ml, tipo de fixação na parede, cor branca, para álcool gel ou sabonete 
líquido, acompanha parafusos e bucha

11 75106 Máscara, tipo:procedimento, tipo uso:descartável, tipo fixação:4 tiras fixação, 
clip nasal alumínio embutido, características adicionais:3 camadas,filtro 

bacteriológico 95% (1 micron), formato:adulto 

 
ATA SRP Nº 950/2020 
EMPRESA DETENTORA:CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI
CNPJ Nº 27.787.054/0001-
Item Código 

5 75101 Container/ caixa organizadora, material em polipropileno de alta densidade e 
alta resistência, com tampa, com travas laterais que prendam a tampa 
firmemente à caixa, cor transparente, capacidade entre 55 a 60 litros. 

7 75103 Dispenser para papel toalha, material plástico ABS, visor para verificação do 
volume interno de papel, com chaves, para papel interfolha de 03 dobras (23 

cm x 27cm) e 02 dobras (23cm x 23cm), sistema que permite sair apenas 
uma folha por vez, comporta 2 pa

acompanha parafusos e buchas para fixação. 

8 75104 Luva descartável, plástico, multiuso, não esterilizada, único, transparente
OBS: luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em 

polietileno de alta densidade, com superfície rugosa, inodoro, incolor, com 
fechamento feito por solda simples em todo o perímetro. Para manipulação 

de alimentos, embalagem com 1000 unidades.

 
ATA SRP Nº 951/2020 
EMPRESA DETENTORA:HILEON CESAR SUCATELLI
CNPJ Nº 17.778.957/0001-
Item Código 

4 74987 Borrifador, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, 
capacidade: 500 ml, aplicação: acondicionar solução reveladora. 

Unidade: unidade.

OBS.: nas seguintes características:
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, 

higienização e EPI’s em atendimento a Secretaria de Educação, para retorno às aulas, 

tendo em vista as ações preventivas e corretivas do Coronavírus (COVID

27/2020 com vigência de 14/12/2020 a 11/06

ANDREY GUSTAVO HEBERLE 
-06 

Descrição Marca UN Quant.

Dispenser higienizador para mãos, material plástico ABS, visor para 
verificação do volume interno de produto, biso dosador, capacidade mínima 

de 500 ml, tipo de fixação na parede, cor branca, para álcool gel ou sabonete 
líquido, acompanha parafusos e buchas para fixação.  

Premisse UN 200,00

Máscara, tipo:procedimento, tipo uso:descartável, tipo fixação:4 tiras fixação, 
clip nasal alumínio embutido, características adicionais:3 camadas,filtro 

bacteriológico 95% (1 micron), formato:adulto  

American UN 150,00

CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI 
-03 

Descrição Marca UN 

Container/ caixa organizadora, material em polipropileno de alta densidade e 
alta resistência, com tampa, com travas laterais que prendam a tampa 
firmemente à caixa, cor transparente, capacidade entre 55 a 60 litros.  

TRITEC UN 

Dispenser para papel toalha, material plástico ABS, visor para verificação do 
volume interno de papel, com chaves, para papel interfolha de 03 dobras (23 

cm x 27cm) e 02 dobras (23cm x 23cm), sistema que permite sair apenas 
uma folha por vez, comporta 2 pacotes de papel toalha por recarga, 

acompanha parafusos e buchas para fixação.  

NOBRE UN 

Luva descartável, plástico, multiuso, não esterilizada, único, transparente 
OBS: luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em 

polietileno de alta densidade, com superfície rugosa, inodoro, incolor, com 
fechamento feito por solda simples em todo o perímetro. Para manipulação 

de alimentos, embalagem com 1000 unidades. 

BOMPACK UN 

HILEON CESAR SUCATELLI 
-66 

Descrição Marca UN Quant.

Borrifador, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, 
capacidade: 500 ml, aplicação: acondicionar solução reveladora. 

Unidade: unidade. 
 

OBS.: nas seguintes características: 
 

MARCA 
PRÓPRIA  

UN 500,00
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, 

etaria de Educação, para retorno às aulas, 

tendo em vista as ações preventivas e corretivas do Coronavírus (COVID-19), do 

06/2021 conforme 

Quant. Valor unitário 
R$ 

200,00 21,95 

150,00 28,98 

Quant. Valor unitário 
R$ 

60,00 62,24 

100,00 24,50 

100,00 57,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

500,00 5,34 
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- Tanque com capacidade para 500ml;

- Dimensões: 24cm de altura x 9cm de comprimento x 7cm de largura;

- Material plástico resistente em polietileno alta densidade;

 - Bico spray e stream;

- Gatilho ergonômico, com melhor empunhadura.

 
ATA SRP Nº 952/2020 
EMPRESA DETENTORA: 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
CNPJ Nº 36.546.121/0001-
Item Código 

12 75107 Óculos de Proteção Individual, material armação: armação em aço revestido 
de polipropileno, material lente: lente em acrílico transparente, incolor, tipo 

lente: anti-embaçante, características adicionais: ajuste e 
esterelizável a frio, tamanho: tamanho único, unidade: unidade;

OBS.: óculos para proteção profissional, plástico transparente e resistente, 
formato anatômico, anti-embaçante, lavável e passível de desinfecção 

química, com haste reguláv

13 75108 Protetor facial ajustável, tipo face shield, com visor de acetato ou 
policarbonato incolor, com altura de 270 mm (+/

superior de 280 mm (+/- 10 mm), largura na parte inferior de 200 mm (+/
mm), espessura mínima de 1,1 mm e que

movimentações laterais do usuário sem provocar desconforto e perda de 
mobilidade. Ajuste da carneira deve ser garantido através de sistema de 

catraca. Acoplada a carneira deve ter uma peça em material polietileno para o 
encaixe da lente por pinos/parafusos plásticos ou metálicos com o objetivo de 

garantir a fixação da lente. 

 
ATA SRP Nº 953/2020 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 36.698.046/0001-
Item Código 

1 75099 Álcool etílico, hidratado, teor alcoólico 70% (70º GL).  Apresentação  
Apresentação em gel. Embalagem de 5 litros. Validade mínima de 01 ano. 

Com registro/notificação na Anvisa. 

2 75023 Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl),  apresentação: 
líquido. unidade: frasco 1000,00 ml. obs: álcool etílico 70% em frasco plástico 

de 1 litro com identificação de embalagem hospitalar. 

 
ATA SRP Nº 954/2020 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 18.036.328/0001-
Item Código 

10 75105 Máscara de proteção uso não profissional, confeccionada em tecido neoprene 
azul marinho ou preto (a definir), gramatura 280 g/m², modelo anatômico 

permitindo fácil adaptação ao rosto masculino ou feminino. Item composto de 
duas peças unidas por costura central em overlock, tecido cortado a laser 

com encaixe circular nas extremidades direto para as orelha
uso reutilizável, com excelente durabilidade, que não desfia. Embalagem em 

M - 9 a 13 anos (Mulheres Pequenas)
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Tanque com capacidade para 500ml; 
 

Dimensões: 24cm de altura x 9cm de comprimento x 7cm de largura; 
 

Material plástico resistente em polietileno alta densidade; 
 

Bico spray e stream; 
 

lho ergonômico, com melhor empunhadura. 
 
 

EMPRESA DETENTORA: IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 

-80 
Descrição Marca UN 

Óculos de Proteção Individual, material armação: armação em aço revestido 
de polipropileno, material lente: lente em acrílico transparente, incolor, tipo 

embaçante, características adicionais: ajuste e regulagem lateral, 
esterelizável a frio, tamanho: tamanho único, unidade: unidade; 

 
OBS.: óculos para proteção profissional, plástico transparente e resistente, 

embaçante, lavável e passível de desinfecção 
química, com haste regulável.  

FERREIRA 
MOLD  

UN 

Protetor facial ajustável, tipo face shield, com visor de acetato ou 
policarbonato incolor, com altura de 270 mm (+/- 20 mm), largura na parte 

10 mm), largura na parte inferior de 200 mm (+/- 10 
mm), espessura mínima de 1,1 mm e que seu desenho permita 

movimentações laterais do usuário sem provocar desconforto e perda de 
mobilidade. Ajuste da carneira deve ser garantido através de sistema de 

catraca. Acoplada a carneira deve ter uma peça em material polietileno para o 
e por pinos/parafusos plásticos ou metálicos com o objetivo de 

garantir a fixação da lente.  

DELLO UN 

 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA 
-73 

Descrição Marca UN Quant.

Álcool etílico, hidratado, teor alcoólico 70% (70º GL).  Apresentação  
Apresentação em gel. Embalagem de 5 litros. Validade mínima de 01 ano. 

Com registro/notificação na Anvisa.  

ILLO 
QUIMICA 

UN 2.000,00

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl),  apresentação: 
líquido. unidade: frasco 1000,00 ml. obs: álcool etílico 70% em frasco plástico 

de 1 litro com identificação de embalagem hospitalar.  

ILLO 
QUIMICA 

UN 10.000,00

EMPRESA DETENTORA: PONTOCOM BRINDES LTDA - ME 
-23 

Descrição Marca UN Quant.

Máscara de proteção uso não profissional, confeccionada em tecido neoprene 
definir), gramatura 280 g/m², modelo anatômico 

permitindo fácil adaptação ao rosto masculino ou feminino. Item composto de 
duas peças unidas por costura central em overlock, tecido cortado a laser 

com encaixe circular nas extremidades direto para as orelhas, tipo lavável e 
uso reutilizável, com excelente durabilidade, que não desfia. Embalagem em 

saco individual. 
TAMANHOS: 

PP - 2 a 4 anos 
P - 5 a 9 anos 

9 a 13 anos (Mulheres Pequenas) 
G - Adulto  

PRÓPRIA UN 15.000,00
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IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

Quant. Valor unitário 
R$ 

500,00 2,20 

500,00 7,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

2.000,00 20,84 

10.000,00 3,77 

Quant. Valor unitário 
R$ 

15.000,00 2,48 
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ATA SRP Nº 955/2020 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 33.154.286/0001-
Item Código 

9 74405 luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro  e 
uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: 
descartável, modelo: formato a

unidade: caixa 100,00 unidades. 

 
ATA SRP Nº 956/2020 
EMPRESA DETENTORA: 
LTDA - ME 
CNPJ Nº 05.340.608/0001-
Item Código 

3 75100 Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),  apresentação: gel. 
unidade: frasco 500,00ml.

OBS: aroma neutro, não tóxico, acondicionado em frasco plástico resistente 
e apropriada para o produto, rótulo com 

fabricação/validade, fórmula e procedência conforme a norma ABNT NBR 
5991/97 e ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data da 

 
ATA SRP Nº 957/2020 
EMPRESA DETENTORA: 
EPP 
CNPJ Nº 11.388.997/0001-
Item Código 

14 75109 Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala até 50° C,  tipo: uso 
em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória 

de até 10 medições. 

Francisco Beltrão, 

                                                                                  
       Antonio Carlos Bonetti                           Sistema de  Registro de Preços 

 Secretário Municipal de  Administração
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 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
-19 

Descrição Marca UN Quant.

luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro  e 
uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: 
descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. 

unidade: caixa 100,00 unidades.  

Sebold CX 200,00

EMPRESA DETENTORA: SIPROLIMP – SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA 

-89 
Descrição Marca UN 

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),  apresentação: gel. 
unidade: frasco 500,00ml. 

 
OBS: aroma neutro, não tóxico, acondicionado em frasco plástico resistente 

e apropriada para o produto, rótulo com número de lote, data de 
fabricação/validade, fórmula e procedência conforme a norma ABNT NBR 
5991/97 e ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data da 

entrega. 
 
 

SIMPROLIMP UN 2.500,00

EMPRESA DETENTORA: STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

-15 
Descrição Marca UN 

Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala até 50° C,  tipo: uso 
em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória 

de até 10 medições.  

Stra Medical UN 

 
 

Francisco Beltrão, 14 de dezembro de 2020. 
 
 
 

                                                                                  Nádia Ap. Dall Agnol     
Antonio Carlos Bonetti                           Sistema de  Registro de Preços 

Secretário Municipal de  Administração 
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SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 

Quant. Valor unitário 
R$ 

200,00 50,89 

SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

2.500,00 3,15 

DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 50,00 79,99 

Nádia Ap. Dall Agnol      
Antonio Carlos Bonetti                           Sistema de  Registro de Preços - SRP 


