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

higiene e limpeza em atendimento as unidades educacionais da rede municipal de 

ensino, decorrente do Pregão eletrônico nº 

2022 a 03 de fevereiro de 202

ATA SRP Nº 94/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 27.743.380/0001-00
Item Código 

65 78962 JALECO PARA COZINHA Em tecido micro
gramatura 16 7 gr/m linear, na cor branco anilado, aberto na frente 

com botões, degote "v", sem bolsos, com logo do município bordada 
na parte superior frontal nas dimensões 5x6cm, manga curta de no 

mínimo 20 cm, comprimento mínimo de 0,75 cm e com largura 
variando conforme os tamanhos: exg (largura mínima de 0,68);gg 

(largura mínima de 0,63 cm); g (largura mínima de 0,60 cm); m 
(largura mínima de 0,58 cm)  e p (largura mínima de 0,56 cm). 
embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de 
papelão, resistentes ao e

envolvidas em sacos plásticos individuais, com numeração visível.   

 
ATA SRP Nº 95/2022 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA. 
CNPJ Nº 28.719.518/0001-07
Item Código 

20 78917 ESPONJA DE BANHO INFANTIL, espuma de poliuretano 
expandido e poliéster , Medidas aproximadas: 15cm x 7cm A x 

32 78929 LUVA DESCARTÁVEL, plástico, multiuso, não esterilizada, único, 

INCLUIR: luva de segurança para proteção das mãos confeccionada 
em polietileno de alta densidade, com superfície rugosa, inodoro, 

incolor, com fechamento feito por solda simples e
perímetro. Para manipulação de alimentos, embalagem com 1000 
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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 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de 

higiene e limpeza em atendimento as unidades educacionais da rede municipal de 

do Pregão eletrônico nº 206/2021 com vigência de 04

de 2023 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: ANDRE ANTONIO SABINO - ME 
00 

Descrição Marca UN 

JALECO PARA COZINHA Em tecido micro-fibra 100% poliéster, 
/m linear, na cor branco anilado, aberto na frente 

com botões, degote "v", sem bolsos, com logo do município bordada 
na parte superior frontal nas dimensões 5x6cm, manga curta de no 

mínimo 20 cm, comprimento mínimo de 0,75 cm e com largura 
e os tamanhos: exg (largura mínima de 0,68);gg 

(largura mínima de 0,63 cm); g (largura mínima de 0,60 cm); m 
(largura mínima de 0,58 cm)  e p (largura mínima de 0,56 cm). 
embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de 
papelão, resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão 

envolvidas em sacos plásticos individuais, com numeração visível.   

MARCA 
PROPRIA 

UN 

EMPRESA DETENTORA: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

07 
Descrição Marca UN

ESPONJA DE BANHO INFANTIL, espuma de poliuretano 
expandido e poliéster , Medidas aproximadas: 15cm x 7cm A x 

3,5cm.  

SUPERPRO UN

LUVA DESCARTÁVEL, plástico, multiuso, não esterilizada, único, 
transpa rente 

INCLUIR: 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. 
BR 0209766  

NOBRE PCT
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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: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de 

higiene e limpeza em atendimento as unidades educacionais da rede municipal de 

04 de fevereiro de 

 Quant. Valor 
unitário 

R$ 

 200,00 43,00 

BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 300,00 1,04 

PCT 300,00 27,98 
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34 78931 PÁ DE LIXO COM CABO, material coletor plástico, material cabo 
madeira,  comprimento 
cm, aplicação limpeza, características adicionais cabo revestido em 

54 78951 SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS 
para 3 kg, rolo com 100 un; 

 
ATA SRP Nº 96/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 27.787.054/0001-03
Item Código 

1 78898 ÁGUA SANITÁRIA especificações mínimas: composição 
química hipoclorito  de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 

teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, 
número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso 

molecular cloro 74,50, densi
ação desinfetante e bactericida, para limpeza de pisos e 

paredes em geral e eliminação de bactérias, própria para 
utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa 

com rosca e lacre,  não pode conter corantes, fra
sequestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias,; 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de 

validade mínima de 06 (seis
entrega, embalagem de 1 litro; 

2 78899 ÁLCOOL ETÍLICO, hidratado, teor alcoólico 70% (70º GL).  
Apresentação   em gel. Embalagem de 5 litros. Validade 
mínima de 01 ano. Com registro/notificação na 

6 78903 BORRIFADOR, material: plástico, tipo: spray, contendo bico 
borrifador, capacidade: 500 ml, aplicação: acondicionar 

solução reveladora. Unidade: unidade.
OBS.: nas seguintes características:

- Tanque com
- Dimensões: 24cm de altura x 9cm de comprimento x 7cm 

- Material plástico resistente em polietileno alta densidade;
- Bico spray e stream;

- Gatilho ergonômico, com melhor empunhadura.

8 78905 COPO DESCARTÁVEL poliestireno cristal, com capacidade 
mínima para 180   ml, e massa de cada copo pesando no 

mínimo 1,62gramas, deverá constar impresso na manga a 
capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem 
conter gravado de forma indelével: em 
identificação do fabricante; símbolo de identificação do 

material p/ reciclagem conforme NBR 13230/2008 e 
alterações posteriores; os copos deverão estar em 

conformidade com certificação compulsória INMETRO, 
caixa com 2.500 unidades 

9 78906 CREME DENTAL INFANTIL em gel, uso infantil com baixa 
abrasividade. Sab or tutti

flúor lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, sorbitol, 
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PÁ DE LIXO COM CABO, material coletor plástico, material cabo 
 cabo 80 cm, comprimento 20 cm, largura 18 

cm, aplicação limpeza, características adicionais cabo revestido em 
plástico.  

GAUCHA UN

SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS - capacidade 
para 3 kg, rolo com 100 un;  

MEGAMIL RL

EMPRESA DETENTORA: CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI
03 

Descrição Marca UN Quant.

ÁGUA SANITÁRIA especificações mínimas: composição 
química hipoclorito  de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 

teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, 
número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso 

molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor com 
ação desinfetante e bactericida, para limpeza de pisos e 

paredes em geral e eliminação de bactérias, própria para 
utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa 

com rosca e lacre,  não pode conter corantes, fragrâncias, 
sequestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias,; 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de 

validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de 
entrega, embalagem de 1 litro;  

SIPROLIMP UN 12.000,00

ÁLCOOL ETÍLICO, hidratado, teor alcoólico 70% (70º GL).  
Apresentação   em gel. Embalagem de 5 litros. Validade 
mínima de 01 ano. Com registro/notificação na Anvisa. 

BR 269943 

SIPROGEL UN 2.000,00

BORRIFADOR, material: plástico, tipo: spray, contendo bico 
borrifador, capacidade: 500 ml, aplicação: acondicionar 

solução reveladora. Unidade: unidade. 
OBS.: nas seguintes características: 
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. 
BR0272254  

NOBRE UN 1.000,00

COPO DESCARTÁVEL poliestireno cristal, com capacidade 
mínima para 180   ml, e massa de cada copo pesando no 

mínimo 1,62gramas, deverá constar impresso na manga a 
capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem 
conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou 
identificação do fabricante; símbolo de identificação do 

material p/ reciclagem conforme NBR 13230/2008 e 
alterações posteriores; os copos deverão estar em 

conformidade com certificação compulsória INMETRO, 
caixa com 2.500 unidades  

COPOSUL CX 50,00

CREME DENTAL INFANTIL em gel, uso infantil com baixa 
abrasividade. Sab or tutti-frutti ou morango, composto de 

flúor lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, sorbitol, 

COLGATE UN 1.000,00
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UN 300,00 3,85 

RL 400,00 4,44 

CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

12.000,00 1,98 

2.000,00 32,15 

1.000,00 4,35 

50,00 93,04 

1.000,00 2,70 
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polietenoguial sílica, fluoreto de sódio, composição 
aromática, corante e água Deve ser aprovado pela ABO 

(Associação Brasileira de Odontologia). Prazo de validade 
mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, 

embalagem mínima de 50 gr. 

17 78914 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA cabo reto, cerdas 
macias, cabeça referênc

arredondadas contendo 28 tufos de cerdas, comprimento 
total de 15 a 17 cm c/ selo de aprovação da ABO 

(Associação Brasileira de Odontologia), embaladas 
individualmente. 

18 78915 ESCOVA PARA LIMPEZA, modelo oval; base de madeira, 
espessura 1,5 cm; b ase medindo (13 x 7) cm; com cerdas em 
nylon sintético; sem alça, sem cabo, na cor amarela; mínimo 

de 15 cerdas por tufos; 

24 78921 FIBRA SINTÉTICA USO GERAL com abrasivo para limpeza, 
indicada para limpeza de uso geral, em nylon, medindo 

260mmx102mm cada. Embalagem com 5 fibras. 

25 78922 FILTRO DE PAPEL filtrar café, tamanho 103 embalagem 
com 40 filtros;  

33 78930 LUVA PARA LIMPEZA Composição: borracha de látex 
natural, com revestimento

externa antiderrapante. Cano curto. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393

tamanho médio e grande. 

35 78932 PANO DE CHÃO, tecido 85% de algodão e 15% poliéster, 
tamanho mínimo 75  cm x 88 cm, cor cru. 

36 78933 PANO DE PRATO, confeccionado em material 100% 
algodão, alvejado, borda s em acabamento com barra, alta 
absorção, dimensões aproximadas: comprimento 65 cm, 

largura 45 cm 

39 78936 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500 METROS (PACOTE COM 
8 ROLOS) papel higiênico   rolão 500 metros. Folha dupla, 

neutro, 100% de fibras celulósicas, não reciclado, cor branca 
(100% branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, 

homogêneo, picotado, gofrado, isento de ma
como partículas lenhosas, metálicas e fragmentos de 

materiais plásticos, não poderá esfarelar durante o uso, não 
poderá apresentar odor desagradável (não característico), 

corte imperfeito, enrugamento com dobras. Deverá ser 
enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado 
em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem 

deformação as condições de estocagem, transporte e 
trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. Na 

embalagem deverá conter: composição, marca, identificaç
do fabricante, medidas e qualidade.Pacote (fardos) com 08 

42 78939 RODO DE 60 CM, rodo plástico medindo 60 cm, borracha 
EVA dupla, com su porte serrilhado, cabo plastificado com 

120 cm rosqueado. 

44 78941 RODO DE ESPUMA de no mínimo 40 cm, com espuma de 
no mínimo 5 cm. Com c abo e base de madeira ou plástico 

45 78942 RODO PARA FIBRA, produto para fixação de diversos tipos 
de fibras de l  limpeza. é composto por um cabo de alumínio, 
medindo 22mm x 1,40m, sendo finalizado na parte superior 
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sílica, fluoreto de sódio, composição 
aromática, corante e água Deve ser aprovado pela ABO - 

(Associação Brasileira de Odontologia). Prazo de validade 
mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, 

embalagem mínima de 50 gr.  

ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA cabo reto, cerdas 
macias, cabeça referênc ia 35, com cerdas de cabeça 

arredondadas contendo 28 tufos de cerdas, comprimento 
total de 15 a 17 cm c/ selo de aprovação da ABO - 

(Associação Brasileira de Odontologia), embaladas 
individualmente.  

CONDOR UN 1.500,00

ESCOVA PARA LIMPEZA, modelo oval; base de madeira, 
espessura 1,5 cm; b ase medindo (13 x 7) cm; com cerdas em 
nylon sintético; sem alça, sem cabo, na cor amarela; mínimo 

de 15 cerdas por tufos;  

CONDOR UN 600,00

FIBRA SINTÉTICA USO GERAL com abrasivo para limpeza, 
indicada para limpeza de uso geral, em nylon, medindo 

260mmx102mm cada. Embalagem com 5 fibras.  

NOBRE UN 400,00

FILTRO DE PAPEL filtrar café, tamanho 103 embalagem 
com 40 filtros;   

BRIGITTA CX 400,00

LUVA PARA LIMPEZA Composição: borracha de látex 
natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície 

externa antiderrapante. Cano curto. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393– 

tamanho médio e grande.  

DANY PAR 3.000,00

PANO DE CHÃO, tecido 85% de algodão e 15% poliéster, 
tamanho mínimo 75  cm x 88 cm, cor cru.  

SUL UN 3.000,00

PANO DE PRATO, confeccionado em material 100% 
algodão, alvejado, borda s em acabamento com barra, alta 
absorção, dimensões aproximadas: comprimento 65 cm, 

largura 45 cm  

FLABOM UN 3.000,00

PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500 METROS (PACOTE COM 
8 ROLOS) papel higiênico   rolão 500 metros. Folha dupla, 

neutro, 100% de fibras celulósicas, não reciclado, cor branca 
(100% branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, 

homogêneo, picotado, gofrado, isento de materiais estranhos 
como partículas lenhosas, metálicas e fragmentos de 

materiais plásticos, não poderá esfarelar durante o uso, não 
poderá apresentar odor desagradável (não característico), 

corte imperfeito, enrugamento com dobras. Deverá ser 
neira uniforme e adequadamente apertado 

em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem 
deformação as condições de estocagem, transporte e 

trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. Na 
embalagem deverá conter: composição, marca, identificação 
do fabricante, medidas e qualidade.Pacote (fardos) com 08 

unidades;  

NC PAPEL PCT 900,00

RODO DE 60 CM, rodo plástico medindo 60 cm, borracha 
EVA dupla, com su porte serrilhado, cabo plastificado com 

120 cm rosqueado.  

DESAFIO UN 300,00

RODO DE ESPUMA de no mínimo 40 cm, com espuma de 
no mínimo 5 cm. Com c abo e base de madeira ou plástico 

resistente;  

LOCATELLI UN 1.200,00

RODO PARA FIBRA, produto para fixação de diversos tipos 
. é composto por um cabo de alumínio, 

medindo 22mm x 1,40m, sendo finalizado na parte superior 

LOCATELLI UN 200,00
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1.500,00 0,76 

600,00 2,30 

400,00 3,00 

400,00 3,20 

3.000,00 2,70 

3.000,00 5,75 

3.000,00 2,65 

900,00 57,50 

300,00 10,25 

1.200,00 7,19 

200,00 17,50 
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por material emborrachado para evitar acidentes. A parte 
inferior é composta por um suporte plástico que permite 

fixação da fibra de limpeza, devendo medir 102mm

47 78944 SABÃO EM PÓ, composição: tensoativo aniônico, 
alcalinizantes, sequestr antes, branqueadores óticos, 

alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, 
agente anti-redeposição

alquil benzeno sulfonato de sódio e tensoativo 
biodegradável. ph entre 10,5 e 10,7%, matéria ativa aniônica 

maior ou igual a 12,5%. constar na embalagem dados do 
fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, 

data de fabricação e número do lote. Prazo de validade 
mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega; 
embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
prático para fechamento após o uso ou plástica, contendo 
informações do fabricante, nome do respo
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 composição.  embalagem de 1 

48 78945 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, utilizado na higienização 
de crianças e bebês, loção cremosa, para o corpo, de uso 

pediátrico, formula com produtos emolientes, hidratantes e 
umectantes, PH neutro, concentrado, perolado, odor 

agradável, sem solventes, biodegradá
composição mínima do sabonete deverá conter 

cocoamidopropilbetaína; ácido cítrico; polissorbato 80; 
clorhexidina; essência; poliquatérnio10; diestearato de 

polietileno glicol
metilcloroisotiazolinona; quatérn

Deverá conter no rótulo da embalagem as seguintes 
informações: nome da mercadoria, indicação da utilização 
do produto, modo de usar, a composição do material, as 

precauções da utilização, dados cadastrais do fabricante com 
nome/ endereço/ telefones contato, nome do responsável 

técnicos com n° CRF, n° de registro da ANVISA, indústria 
brasileira, lote, data de fabricação e validade mínima de 24 

meses contados da data de fabricação, quantidade do 
conteúdo da embalagem, telefone do SAC. 

Plástica resistente. 200 ml. 

51 78948 SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) 
LITROS, espessura de 10 (de z) micras, podendo ser nas 

cores preta, azul, cinza ou marrom, com medida mínima de 
75 cm x 90 cm; pct

53 78950 SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 
(SESSENTA) LITROS, espessura de 6( seis) micras, podendo 

ser nas cores preta, azul, cinza ou marrom, com medida 
mínima de 60 cm x 70 cm; pct com 100 unidades; 

55 78952 SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS 
capacidade para 7 kg, rolo com 500 un; 

57 78954 TOUCA DESCARTÁVEL confeccionada em tecido de fibras 
sintéticas (falso  tecido) com elástico na borda, 

Gramatura: 20gr/M2 tamanho único, cor branca. Caixa com 
100 unidades; 

59 78956 VASSOURA TIPO NOVIÇA com cepa de plástico e com 
cerdas de nylonfelpuda  na
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por material emborrachado para evitar acidentes. A parte 
inferior é composta por um suporte plástico que permite 

fixação da fibra de limpeza, devendo medir 102mm x 
260mm.  

SABÃO EM PÓ, composição: tensoativo aniônico, 
alcalinizantes, sequestr antes, branqueadores óticos, 

alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, 
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%. constar na embalagem dados do 
fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, 

de fabricação e número do lote. Prazo de validade 
mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega; 
embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
prático para fechamento após o uso ou plástica, 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 composição.  embalagem de 1 

kg;  

GOTA 
LIMPA 

UN 8.000,00

SABONETE LIQUIDO INFANTIL, utilizado na higienização 
de crianças e bebês, loção cremosa, para o corpo, de uso 

pediátrico, formula com produtos emolientes, hidratantes e 
umectantes, PH neutro, concentrado, perolado, odor 

agradável, sem solventes, biodegradável, sem corantes. Na 
composição mínima do sabonete deverá conter 

cocoamidopropilbetaína; ácido cítrico; polissorbato 80; 
clorhexidina; essência; poliquatérnio10; diestearato de 

polietileno glicol-150; metilisotiazolinona; 
metilcloroisotiazolinona; quatérnio-15 e água destilada. 

Deverá conter no rótulo da embalagem as seguintes 
informações: nome da mercadoria, indicação da utilização 
do produto, modo de usar, a composição do material, as 

precauções da utilização, dados cadastrais do fabricante com 
ereço/ telefones contato, nome do responsável 

técnicos com n° CRF, n° de registro da ANVISA, indústria 
brasileira, lote, data de fabricação e validade mínima de 24 

meses contados da data de fabricação, quantidade do 
conteúdo da embalagem, telefone do SAC. Embalagem 

Plástica resistente. 200 ml.  

VINI LADY UN 150,00

SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) 
LITROS, espessura de 10 (de z) micras, podendo ser nas 

cores preta, azul, cinza ou marrom, com medida mínima de 
75 cm x 90 cm; pct com 100 unidades;  

ECO PCT 1.000,00

SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 
(SESSENTA) LITROS, espessura de 6( seis) micras, podendo 

ser nas cores preta, azul, cinza ou marrom, com medida 
mínima de 60 cm x 70 cm; pct com 100 unidades;  

ECO PCT 1.500,00

SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS - 
capacidade para 7 kg, rolo com 500 un;  

GIOPACK RL 100,00

TOUCA DESCARTÁVEL confeccionada em tecido de fibras 
sintéticas (falso  tecido) com elástico na borda, sanfonada, 

Gramatura: 20gr/M2 tamanho único, cor branca. Caixa com 
100 unidades;  

NOBRE CX 400,00

VASSOURA TIPO NOVIÇA com cepa de plástico e com 
cerdas de nylonfelpuda  na ponta, composta de no mínimo 

MILEVA UN 2.000,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página4 

8.000,00 3,77 

150,00 7,80 

1.000,00 31,85 

1.500,00 15,00 

100,00 8,20 

400,00 10,50 

2.000,00 6,00 
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60 tufos, organizados no mínimo de 4 por 15 fileiras e cada 
tufo formado por no mínimo 14 cerdas de nylon macio e 
flexível com pontas de comprimento de 14 cm, cabo de 

madeira ou tubo metálico revestido de película plástica, co
no mínimo 1,10 m e no máximo 1,25 m de comprimento, 
inclusa ponta plástica com rosca para fixar na vassoura; 

60 78957 VASSOURA TIPO PIAÇAVA, com cerdas de no mínimo de 
09 cm de comprimento  com

40 cm e cabo em madeira ou tubo metálico revestido de 
película plástica com no mínimo 1,10 m e no máximo 1,25 m 

de comprimento; 

61 78958 BOTA BORRACHA bota de PVC 
33cm bota ocupacional, em cano médio não inferior a 33cm 

de altura, na cor branca, impermeável, solado 
antiderrapante, de uso profissional, cabedal confeccionado 
em poli cloreto de vinila (PVC), solado de PVC
de soleta de borracha, injetada em uma peça só. acabamento 

interior com meia de poliéster. possuir palmilha interna 
removível. Deve possuir certificado de aprovação 

válido e aprovado para proteção dos pés do usuário contra 
riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e 

escoriantes, contra agentes térmicos (frio) e contra umidade 
proveniente de operações com uso de água. calçado deve 

apresentar laudo em seu certificado de aprovação com 
resistência ao escorregamento em piso de cerâmica

contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso 
de aço contaminado com glicerol (SRC). Tamanhos a ser 

definida pela contratante. 

63 78960 MÁSCARA DESCARTÁVEL Máscara TNT (tecido não 
tecido), tipo: procediment
fixação: elástico nas extremidades, clip nasal alumínio 
embutido, características adicionais: 3 camadas, filtro 

bacteriológico 95% (1 micron), formato: adulto. Caixa com 
100 unidades. 

66 78963 KIT FORMAS DE SILICONE Jogo de formas de silicone para 
minibolo, forma to redondo, dimensões aproximadas 7 x 7 x 
3 cm. Fabricadas em silicone extremamente resistente, não 

são abrasivas e podem ser levadas tanto ao forno quanto ao 
freezer, suportando temper
ocorra nenhum tipo de dano ou modificação na sua forma. 

Flexíveis, não permitem que a massa grude em sua 
superfície, facilitando na hora de desenformar e ainda 

garantem o cozimento uniforme. Kit com 12 formas 

 
 
 
ATA SRP Nº 97/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 15.864.350/0001-73
Item Código 

52 78949 SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) 
LITROS, espessura de 06  (

preta, azul, cinza ou marrom, com medida mínima de 60 cm x 60 
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60 tufos, organizados no mínimo de 4 por 15 fileiras e cada 
tufo formado por no mínimo 14 cerdas de nylon macio e 
flexível com pontas de comprimento de 14 cm, cabo de 

madeira ou tubo metálico revestido de película plástica, com 
no mínimo 1,10 m e no máximo 1,25 m de comprimento, 
inclusa ponta plástica com rosca para fixar na vassoura;  

VASSOURA TIPO PIAÇAVA, com cerdas de no mínimo de 
09 cm de comprimento  com base de madeira de no mínimo 

40 cm e cabo em madeira ou tubo metálico revestido de 
película plástica com no mínimo 1,10 m e no máximo 1,25 m 

de comprimento;  

MILEVA UN 250,00

BOTA BORRACHA bota de PVC – branca – cano médio 
33cm bota ocupacional, em cano médio não inferior a 33cm 

de altura, na cor branca, impermeável, solado 
antiderrapante, de uso profissional, cabedal confeccionado 
em poli cloreto de vinila (PVC), solado de PVC com injeção 
de soleta de borracha, injetada em uma peça só. acabamento 

interior com meia de poliéster. possuir palmilha interna 
removível. Deve possuir certificado de aprovação – CA, 

válido e aprovado para proteção dos pés do usuário contra 
reza leve, contra agentes abrasivos e 

escoriantes, contra agentes térmicos (frio) e contra umidade 
proveniente de operações com uso de água. calçado deve 

apresentar laudo em seu certificado de aprovação com 
resistência ao escorregamento em piso de cerâmica 

contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso 
de aço contaminado com glicerol (SRC). Tamanhos a ser 

definida pela contratante.  

54NOVE PAR 200,00

MÁSCARA DESCARTÁVEL Máscara TNT (tecido não 
tecido), tipo: procediment o, tipo uso: descartável, tipo 
fixação: elástico nas extremidades, clip nasal alumínio 
embutido, características adicionais: 3 camadas, filtro 

bacteriológico 95% (1 micron), formato: adulto. Caixa com 
100 unidades.  

NOBRE CX 500,00

KIT FORMAS DE SILICONE Jogo de formas de silicone para 
minibolo, forma to redondo, dimensões aproximadas 7 x 7 x 
3 cm. Fabricadas em silicone extremamente resistente, não 

são abrasivas e podem ser levadas tanto ao forno quanto ao 
freezer, suportando temperaturas de -40ºC à 240ºC sem que 
ocorra nenhum tipo de dano ou modificação na sua forma. 

Flexíveis, não permitem que a massa grude em sua 
superfície, facilitando na hora de desenformar e ainda 

garantem o cozimento uniforme. Kit com 12 formas  

BELMAR KT 280,

EMPRESA DETENTORA: CLEBER TADEU BRIDI ME 
73 

Descrição Marca UN Quant.

SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) 
LITROS, espessura de 06  (seis) micras, podendo ser nas cores 

preta, azul, cinza ou marrom, com medida mínima de 60 cm x 60 

ECOO PCT 1.500,00
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250,00 11,41 

200,00 36,00 

500,00 12,09 

280,00 26,19 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

1.500,00 11,50 
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cm; pct com 100 unidades; 

ATA SRP Nº 98/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 11.399.644/0001-10
Item Código 

23 78920 ESPONJA PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA PESADA esponja 
filamento de aço INOX:  Não enferruja, não machuca as mãos 

sendo extremamente macia. Indicado para: Ferros, grelhas, 
assadeiras, churrasqueiras, panelas de alumínio, panelas de ferro 

fundido, construção civil,
Características: Não enferruja não solta farpas, resistente, 100% 

reciclável, durável. Peso líquido 17g. 

46 78943 SABÃO EM PEDRA, glicerinado neutro multiuso, em barra de 
200 gramas de 1ª qualidade. Composição: sebo bovino, 

hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, 
sequestrantes e corantes. O produto deverá possuir 

registro/notificação na ANVISA
06 (seis) meses, contados da data de entrega; 

ATA SRP Nº 99/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 36.046.750/0001-41
Item Código 

10 78907 DESENGORDURANTE DOMÉSTICO, líquido, composto de 
Solvente (Dipropileno   glicol n

(Laurato de Sódio), 1,2 Benzotiazolin
espuma, agente controle de pH, Corante, Fragrância e água. 
Com validade 3 anos. acondicionados em frascos de 500 ml. 

38 78935 PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS (PACOTE COM 12 ROLOS) 
Folha dupla, neutro, 1 00% de fibras celulósicas, não reciclado, 

cor branca (100% branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, 
homogêneo, picotado, gofrado, isento de materiais estranhos 

como partículas lenhosa
plásticos, enrolado de maneira uniforme, com corte lateral sem 
rebarbas, com largura mínima de 100 mm X 30 m; em pacotes 
com 12 rolos em embalagem plástica. Na embalagem deverá 

conter: composição, marca, identificação

40 78937 PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO, extra branco, com 
100% de fibras celulósicas virgens, papel de origem não 

reciclada, apresentando ausência de pontos pretos, 
interfolhado, gofrado, com 2 dobras, com alta absorção em duas 
folhas e alta resistência a umidade medindo no mínimo 20cm e 

no máximo 22cm x no mínimo 21cm e no máximo 23cm em 
cada folha, com gramatura mínima de 28g/m2. O produto não 

poderá apresentar odor forte, desa
característico e liberar resíduos de celulose e aparas nas mãos. 

Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação 
do fabricante, medidas e qualidade.Pacote com 1000 folhas 

dividido em maços com 250 folhas cada; 

41 78938 PAPEL TOALHA BRANCO, com 100% de fibras celulósicas 
virgens, papel de   origem não reciclada, apresentando ausência 
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cm; pct com 100 unidades;  

EMPRESA DETENTORA: COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI 
10 

Descrição Marca UN Quant.

ESPONJA PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA PESADA esponja 
filamento de aço INOX:  Não enferruja, não machuca as mãos 

sendo extremamente macia. Indicado para: Ferros, grelhas, 
assadeiras, churrasqueiras, panelas de alumínio, panelas de ferro 

fundido, construção civil, limpeza pesada em geral. 
Características: Não enferruja não solta farpas, resistente, 100% 

reciclável, durável. Peso líquido 17g.  

NOBRE UN 2.000,00

SABÃO EM PEDRA, glicerinado neutro multiuso, em barra de 
200 gramas de 1ª qualidade. Composição: sebo bovino, 

hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, 
sequestrantes e corantes. O produto deverá possuir 

registro/notificação na ANVISA; prazo de validade mínima de 
06 (seis) meses, contados da data de entrega;  

SUPER 
LAR 

UN 15.000,00

EMPRESA DETENTORA: F G DE OLIVEIRA LTDA 
41 

Descrição Marca UN Quant.

DESENGORDURANTE DOMÉSTICO, líquido, composto de 
Solvente (Dipropileno   glicol n-butil éter), Tensoativo Aniônico 

(Laurato de Sódio), 1,2 Benzotiazolin-3-ona, Atenuador de 
espuma, agente controle de pH, Corante, Fragrância e água. 

. acondicionados em frascos de 500 ml.  

ALPES UN 1.500,00

PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS (PACOTE COM 12 ROLOS) 
Folha dupla, neutro, 1 00% de fibras celulósicas, não reciclado, 

cor branca (100% branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, 
homogêneo, picotado, gofrado, isento de materiais estranhos 

como partículas lenhosas, metálicas e fragmentos de materiais 
plásticos, enrolado de maneira uniforme, com corte lateral sem 
rebarbas, com largura mínima de 100 mm X 30 m; em pacotes 
com 12 rolos em embalagem plástica. Na embalagem deverá 

conter: composição, marca, identificação do fabricante, medidas 
e qualidade.  

QUALITE PCT 5.000,00

PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO, extra branco, com 
100% de fibras celulósicas virgens, papel de origem não 

reciclada, apresentando ausência de pontos pretos, 
, gofrado, com 2 dobras, com alta absorção em duas 

folhas e alta resistência a umidade medindo no mínimo 20cm e 
no máximo 22cm x no mínimo 21cm e no máximo 23cm em 

cada folha, com gramatura mínima de 28g/m2. O produto não 
poderá apresentar odor forte, desagradável e/ou não 

característico e liberar resíduos de celulose e aparas nas mãos. 
Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação 

do fabricante, medidas e qualidade.Pacote com 1000 folhas 
dividido em maços com 250 folhas cada;  

PROPRIA PCT 500,00

PAPEL TOALHA BRANCO, com 100% de fibras celulósicas 
virgens, papel de   origem não reciclada, apresentando ausência 

PROPRIA PCT 8.000,00
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Quant. Valor 
unitário 

R$ 

2.000,00 2,89 

15.000,00 1,49 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

1.500,00 2,34 

5.000,00 11,00 

0,00 8,30 

000,00 6,70 
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de pontos pretos, interfolhado
absorção em duas folhas e alta resistência a umidade medindo 
no mínimo 20cm e no máximo 22cm x no mínimo 21cm e no 

máximo 23cm em cada folha, com gramatura mínima de 
28g/m2. O produto não poderá apresentar odor forte, 

desagradável e/ou não característico e liberar resíduos de 
celulose e aparas nas mãos. Na embalagem deverá conter: 
composição, marca, identificação do fabricante, medidas e 

qualidade.Pacote com 1000 folhas dividido em maços com 250 

ATA SRP Nº 100/2022 
EMPRESA DETENTORA:
PROTEÇÃO LTDA. 
CNPJ Nº 28.166.158/0001-55
Item Código 

7 78904 CERA LÍQUIDA INCOLOR, composta de Parafina, cera de 
carnaúba, emulsifi cante, alcalinizante, plastificante, 

coadjuvante, formol, perfume, água, que proporcione brilho 
instantâneo Brilho intenso com ação antiderrapante, para 

todos os tipos de piso, sem a ne
enceradeira, embalagem plástica com tampa, dados do 

fabricante e composição. Prazo de validade mínima de 06 
(seis) meses, contados da data de entrega, embalagem com 

no mínimo 750 ml; 

21 78918 ESPONJA DE LÃ DE AÇO acondicionadas em pacotes com 
o mínimo 8 unidades  e peso mínimo de 60g. Composição: 
aço carbono. Validade mínima: 02 anos a partir da data da 

43 78940 RODO DE 90 CM, rodo com base de alumínio, medindo 90 
cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 120 cm, 
rebitado. Com barra de reforço lateral entre a base e o cabo. 

58 78955 VASSOURA DE PALHA Vassoura, com cepa e cerdas de 
palha, tipo 05 fios,  amarração com arame, cabo madeira 

medindo 1,20m, comprimento cerdas 60 cm. 

64 78961 AVENTAL DE SEGURANÇA Confeccionado em pvc
forro poliéster, tiras s oldadas eletronicamente, sendo uma 
no pescoço e duas na cintura, acabamento nas laterais por 

solda eletrônica. tamanho: comprimento 
1,20mxlargura0,70m. deve possuir certificado de aprovação 

– CA válido e emitido pelo ministéri
emprego - MTE aprovado para proteção do tronco do 

usuário contra umidade proveniente de operações com uso 

ATA SRP Nº 101/2022 
EMPRESA DETENTORA:
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
CNPJ Nº 34.376.233/0001-05
Item Código 

28 78925 GUARDANAPO DE PAPEL, material celulose, cor branca, 
dimensões 24x22 cm , embalagem com 50 guardanapos. 
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de pontos pretos, interfolhado, gofrado, com 2 dobras, com alta 
absorção em duas folhas e alta resistência a umidade medindo 
no mínimo 20cm e no máximo 22cm x no mínimo 21cm e no 

máximo 23cm em cada folha, com gramatura mínima de 
28g/m2. O produto não poderá apresentar odor forte, 

gradável e/ou não característico e liberar resíduos de 
celulose e aparas nas mãos. Na embalagem deverá conter: 
composição, marca, identificação do fabricante, medidas e 

qualidade.Pacote com 1000 folhas dividido em maços com 250 
folhas cada;  

EMPRESA DETENTORA: FOCA NO EPI – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

55 
Descrição Marca UN Quant.

CERA LÍQUIDA INCOLOR, composta de Parafina, cera de 
carnaúba, emulsifi cante, alcalinizante, plastificante, 

coadjuvante, formol, perfume, água, que proporcione brilho 
instantâneo Brilho intenso com ação antiderrapante, para 

todos os tipos de piso, sem a necessidade do uso de 
enceradeira, embalagem plástica com tampa, dados do 

fabricante e composição. Prazo de validade mínima de 06 
(seis) meses, contados da data de entrega, embalagem com 

no mínimo 750 ml;  

BRILMAX UN 1.500,00

ESPONJA DE LÃ DE AÇO acondicionadas em pacotes com 
o mínimo 8 unidades  e peso mínimo de 60g. Composição: 
aço carbono. Validade mínima: 02 anos a partir da data da 

entrega.  

ASSOLAN PCT 3.000,00

RODO DE 90 CM, rodo com base de alumínio, medindo 90 
cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 120 cm, 
rebitado. Com barra de reforço lateral entre a base e o cabo.  

SANCHEZ UN 300,00

VASSOURA DE PALHA Vassoura, com cepa e cerdas de 
palha, tipo 05 fios,  amarração com arame, cabo madeira 

medindo 1,20m, comprimento cerdas 60 cm.  

RODOS 
MEDIANEIRA 

UN 3.000,00

AVENTAL DE SEGURANÇA Confeccionado em pvc com 
forro poliéster, tiras s oldadas eletronicamente, sendo uma 
no pescoço e duas na cintura, acabamento nas laterais por 

solda eletrônica. tamanho: comprimento 
1,20mxlargura0,70m. deve possuir certificado de aprovação 

CA válido e emitido pelo ministério do trabalho e 
MTE aprovado para proteção do tronco do 

usuário contra umidade proveniente de operações com uso 
de água.  

MAICOL UN 50,00

EMPRESA DETENTORA:G.CLEAN – COMERCIO DE LIMPEZA E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 

05 
Descrição Marca UN Quant.

GUARDANAPO DE PAPEL, material celulose, cor branca, 
dimensões 24x22 cm , embalagem com 50 guardanapos.  

DE LAR PCT 2.000,00
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COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

1.500,00 3,45 

3.000,00 1,42 

300,00 64,35 

3.000,00 21,90 

50,00 13,75 

COMERCIO DE LIMPEZA E 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

2.000,00 0,79 
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ATA SRP Nº 102/2022 
EMPRESA DETENTORA:
ME 
CNPJ Nº 21.782.356/0001-02
Item Código 

11 78908 DESINFETANTE CLORADO EM PÓ 
SÓDIO Especificações mínim as: concentrado para 

hortifrutícola, desinfecção de frutas, legumes e verduras. 
Composto de Coadjuvante e Dicloroisocianurato de Sódio, 

com princípio ativo de Dicloroisocianurato de 
SódioDihidratado. De fácil diluição, não deve estar enrijecido. 

Alto rendimento, com aproximadamente 20g para
Embalagem mínima de 1kg. Prazo de validade mínima de 06 
(seis) meses, contados da data de entrega. Registro Ministério 

da Saúde – ANVISA e Ficha Técnica do produto. 

16 78913 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA cabo reto, cerdas 
macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça 

arredondadas contendo 32 tufos de cerdas, comprimento total 
de 17 a 20 cm c/ selo de aprovação da ABO 
Brasileira de Odontologia), embaladas indivi

62 78959 LIXEIRA COM PEDAL material plástico polipropileno de alta 
resistência, com tampa e pedal acoplados, capacidade 30 litros. 

ATA SRP Nº 103/2022 
EMPRESA DETENTORA
ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ Nº 34.034.228/0001-14
Item Código 

22 78919 ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Manta não 
tecido, de fibras sintética s
d’água, impregnada com mineral abrasivo e aderida a 

espuma de poliuretano com bactericida. Limpeza geral em 
cozinhas industriais, restaurantes e similares e indústrias de 
alimentos. Possui dupla ação, o lado verde atua na limpez
da sujeira pesada enquanto que a espuma amarela limpa a 
sujeira leve. medindo no mínimo 75 mm de largura x 110 

mm de comprimento x 20 mm de espessura. Embalagem de 1 

56 78953 SAPONÁCEO CREMOSO, Líquido cremoso, tensoativo 
biodegradável, princípi o ativo: linear alquilbenzeno 
sulfonato de sódio, composição: linear alquilbenzeno 

sulfonato de sódio, coadjuvante, alcalinizante, espessante, 
abrasivo, conservante, essência e veículo,
embalagem: frasco, 300 ml, tampa: abre

limpeza de superfícies de inox, esmaltados, fórmicas e 
cromados embalagem plástica com tampa, dados do 

fabricante, composição e prazo de validade mínima de 06 
(seis) meses, contados da

ATA SRP Nº 104/2022 
EMPRESA DETENTORA:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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DETENTORA: KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS 

02 
Descrição Marca UN Quant.

DESINFETANTE CLORADO EM PÓ – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO Especificações mínim as: concentrado para 

, desinfecção de frutas, legumes e verduras. 
Composto de Coadjuvante e Dicloroisocianurato de Sódio, 

com princípio ativo de Dicloroisocianurato de 
SódioDihidratado. De fácil diluição, não deve estar enrijecido. 

Alto rendimento, com aproximadamente 20g para 10 litros. 
Embalagem mínima de 1kg. Prazo de validade mínima de 06 
(seis) meses, contados da data de entrega. Registro Ministério 

ANVISA e Ficha Técnica do produto.  

NEOCLEAN 
SANITIVEG 

UN 250,00

ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA cabo reto, cerdas 
macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça 

arredondadas contendo 32 tufos de cerdas, comprimento total 
de 17 a 20 cm c/ selo de aprovação da ABO - (Associação 
Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente;  

MEDFIO UN 1.500,00

LIXEIRA COM PEDAL material plástico polipropileno de alta 
resistência, com tampa e pedal acoplados, capacidade 30 litros. 

PLASUTIL UN 100,00

EMPRESA DETENTORA: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E 
ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 

14 
Descrição Marca UN Quant.

ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Manta não 
tecido, de fibras sintética s, unidas com resina a prova 
d’água, impregnada com mineral abrasivo e aderida a 

espuma de poliuretano com bactericida. Limpeza geral em 
cozinhas industriais, restaurantes e similares e indústrias de 
alimentos. Possui dupla ação, o lado verde atua na limpeza 
da sujeira pesada enquanto que a espuma amarela limpa a 
sujeira leve. medindo no mínimo 75 mm de largura x 110 

mm de comprimento x 20 mm de espessura. Embalagem de 1 
unidade;  

BRILHUS UN 10.000,00

SAPONÁCEO CREMOSO, Líquido cremoso, tensoativo 
biodegradável, princípi o ativo: linear alquilbenzeno 
sulfonato de sódio, composição: linear alquilbenzeno 

sulfonato de sódio, coadjuvante, alcalinizante, espessante, 
abrasivo, conservante, essência e veículo, aroma: limão, 
embalagem: frasco, 300 ml, tampa: abre-fecha, aplicação: 

limpeza de superfícies de inox, esmaltados, fórmicas e 
cromados embalagem plástica com tampa, dados do 

fabricante, composição e prazo de validade mínima de 06 
(seis) meses, contados da data de entrega. Embalagem de 300 

ml.  

SAPOLEOSUL UN 5.000,00

EMPRESA DETENTORA: S CERON DE OLIVEIRA 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

250,00 16,25 

1.500,00 0,78 

100,00 52,00 

NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

10.000,00 0,55 

5.000,00 2,30 
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CNPJ Nº 06.983.028/0001-72
Item Código 

31 78928 LUVA DE 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 ana
unidade: caixa 100,00 unidades.

ATA SRP Nº 105/2022 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA - ME 
CNPJ Nº 05.340.608/0001-89
Item Código 

4 78901 ÁLCOOL ETÍLICO, tipo: hidratado, teor alcoólico: 
70%_(70°gl), apresent ação: gel. unidade: frasco 500,00ml.

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

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 

5 78902 AMACIANTE DE ROUPA aspecto físico líquido viscoso 
concentrado, perfuma do. Com tampa abre e fecha com lacre 

de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número do lote, número 
de registro no ministério da saúd
de 06 (seis) meses, contados da data de entrega; embalagem de 

12 78909 DESINFETANTE concentrado eucalipto, floral ou lavanda, 
para lavagem geral de superfícies, banheiros e utensílios. Por 
ser concentrado, proporciona otimização em sua utilização. 
Teor de ativos: 25% diluição máxima: 1/200. anti 

germicida e bactericida, aspecto físico: líquido, o produto deve 
ter registro na ANVISA. Praz

meses, contados da data de entrega, embalagem de 2 litros; 

14 78911 DETERGENTE AMONIACAL concentrado de alto poder 
desengordurante e de li mpeza

de qualquer superfície lavável e pavimentos: Prazo de 
validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de 

entrega, embalagem de 5 l; 

29 78926 LIMPA VIDROS, tipo líquido, cor incolor/azul, frasco plástico 
de 500 m l. embalagem certificada pelo imetro contendo data 

de fabricação, validade, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do 

fabricante deverão constar v

30 78927 LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, líquido, composto de 
linear alquilbenzeno  sulfonato de sodio, tensoativo não 
iônico, alcalinizante, sequestrante, eterglicolico

perfume e água, com validade 3 anos. acondicionados em 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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72 
Descrição Marca UN Quant.

LUVA DE 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. 

BR269892 

NOBRE CX 500,00

EMPRESA DETENTORA: SIPROLIMP – SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA 

89 
Descrição Marca UN Quant.

ÁLCOOL ETÍLICO, tipo: hidratado, teor alcoólico: 
70%_(70°gl), apresent ação: gel. unidade: frasco 500,00ml. 

INCLUIR: 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. 

BR269943  

SIPROLIMP UN 5.000,00

AMACIANTE DE ROUPA aspecto físico líquido viscoso 
concentrado, perfuma do. Com tampa abre e fecha com lacre 

de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número do lote, número 
de registro no ministério da saúde. Prazo de validade mínima 
de 06 (seis) meses, contados da data de entrega; embalagem de 

2 litros;  

SIPROLIMP UN 3.500,00

DESINFETANTE concentrado eucalipto, floral ou lavanda, 
de superfícies, banheiros e utensílios. Por 

ser concentrado, proporciona otimização em sua utilização. 
Teor de ativos: 25% diluição máxima: 1/200. anti -séptico, 

germicida e bactericida, aspecto físico: líquido, o produto deve 
ter registro na ANVISA. Prazo de validade mínima de 06 (seis) 

meses, contados da data de entrega, embalagem de 2 litros;  

SIPROLIMP UN 10.000,00

DETERGENTE AMONIACAL concentrado de alto poder 
desengordurante e de li mpeza, desenvolvido para a lavagem 

de qualquer superfície lavável e pavimentos: Prazo de 
validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de 

entrega, embalagem de 5 l;  

SIPROLIMP UN 1.500,00

LIMPA VIDROS, tipo líquido, cor incolor/azul, frasco plástico 
de 500 m l. embalagem certificada pelo imetro contendo data 

de fabricação, validade, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do 

fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.  

SIPROLIMP UN 1.500,00

LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, líquido, composto de 
linear alquilbenzeno  sulfonato de sodio, tensoativo não 
iônico, alcalinizante, sequestrante, eterglicolico, álcool, 

perfume e água, com validade 3 anos. acondicionados em 

SIPROLIMP UN 3.000,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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Quant. Valor 
unitário 

R$ 

500,00 24,00 

SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

5.000,00 4,65 

3.500,00 3,25 

10.000,00 2,91 

1.500,00 10,40 

1.500,00 2,08 

3.000,00 1,86 
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frascos de 500 ml. 

49 78946 SABONETE LÍQUIDO, Sabonete líquido, aspecto físico líquido 
cremoso per olado, aplicação assepsia das mãos, características 

adicionais ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composição 
agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Deverá 

apresentar também data de fabricação impressa na embalagem 
e validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Embalagem 

ATA SRP Nº 106/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 39.518.890/0001-63
Item Código 

26 78923 FLANELA para limpeza, confeccionado em pano de 100% 
algodão flanelado, overloqueadas

laranja, medidas aproximadas de 30 x 40 cm. Embaladas 
individualmente com etiqueta de identificação contendo 

informações sobre o produto e fabricante 

ATA SRP Nº 107/2022 
EMPRESA DETENTORA:
ALIMENTOS LTDA. 
CNPJ Nº 41.125.059/0001-93
Item Código 

3 78900 ÁLCOOL ETÍLICO, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% 
(70°gl), apresent ação: líquido. unidade: frasco 1000,00 ml. 

OBS: álcool etílico 70% em frasco plástico de 1 litro com 
identificação de embalagem hospitalar.

13 78910 DESODORIZADOR DE AR tipo aerossol, com ação 
neutralizante, embalagem m etálica com tampa plástica, 

contendo dados do fabricante. Prazo de validade mínima de 
06 (seis) meses, contados da data de entrega, embalagem 

mínima de 360 ml. 

15 78912 DETERGENTE LÍQUIDO neutro (sem perfume) para louça, 
em frasco plástico  composição Componente Ativo / 

Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de 
Sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, 
Espessantes, Corantes e Águ
pH: 5,5- 8,0. Viscosidade: mín 200 cps. o produto deverá ser 

biodegradável, viscoso, suave para as mãos, ter bom 
rendimento e não conter formol na composição. O produto 
deverá ser testado por dermatologistas. Deverá const

rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, 
e telefone do sac. o produto deverá possuir registro/ 

notificação no ministério da saúde. Prazo de validade mínima 
de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, embalagem de 

19 78916 ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO com cabo plástico de no 
mínimo 30 (trinta) cm e no máximo 40 cm de comprimento, 
cerdas confeccionadas em nylon com aproximadamente 02 

cm, contendo suporte plástico para sua guarda (estojo); 
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frascos de 500 ml.  

SABONETE LÍQUIDO, Sabonete líquido, aspecto físico líquido 
cremoso per olado, aplicação assepsia das mãos, características 

ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composição 
agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Deverá 

apresentar também data de fabricação impressa na embalagem 
e validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Embalagem 

de 5 l;  

SIPROLIMP UN 600,00

EMPRESA DETENTORA:ZOOM COMERCIAL EIRELI 
63 

Descrição Marca UN Quant.

FLANELA para limpeza, confeccionado em pano de 100% 
algodão flanelado, overloqueadas em linhas de algodão na cor 

laranja, medidas aproximadas de 30 x 40 cm. Embaladas 
individualmente com etiqueta de identificação contendo 

informações sobre o produto e fabricante  

NEVES UN 5.000,00

EMPRESA DETENTORA: 3L’S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

93 
Descrição Marca UN Quant.

ÁLCOOL ETÍLICO, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% 
ação: líquido. unidade: frasco 1000,00 ml. 

OBS: álcool etílico 70% em frasco plástico de 1 litro com 
identificação de embalagem hospitalar. 

BR269941 

DA CASA UN 10.000,00

DESODORIZADOR DE AR tipo aerossol, com ação 
neutralizante, embalagem m etálica com tampa plástica, 

contendo dados do fabricante. Prazo de validade mínima de 
06 (seis) meses, contados da data de entrega, embalagem 

mínima de 360 ml.  

PURO AR UN 1.000,00

DETERGENTE LÍQUIDO neutro (sem perfume) para louça, 
em frasco plástico  composição Componente Ativo / 

Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de 
Sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, 
Espessantes, Corantes e Água. Estado Físico: Líquido viscoso. 

8,0. Viscosidade: mín 200 cps. o produto deverá ser 
biodegradável, viscoso, suave para as mãos, ter bom 

rendimento e não conter formol na composição. O produto 
deverá ser testado por dermatologistas. Deverá constar no 

rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, 
e telefone do sac. o produto deverá possuir registro/ 

notificação no ministério da saúde. Prazo de validade mínima 
de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, embalagem de 

500 ml;  

VIDA UN 15.000,00

ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO com cabo plástico de no 
mínimo 30 (trinta) cm e no máximo 40 cm de comprimento, 
cerdas confeccionadas em nylon com aproximadamente 02 

cm, contendo suporte plástico para sua guarda (estojo);  

MILEVA UN 400,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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600,00 12,89 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

5.000,00 1,05 

3L’S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

10.000,00 6,40 

1.000,00 6,74 

15.000,00 1,36 

400,00 4,55 
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27 78924 FÓSFORO LONGO caixa com 240 palitos.  

37 78934 PAPEL ALUMÍNIO rolo de no mínimo 30cm x 7,5 metros;  

Francisco Beltrão, 07 de fevereiro de 2022.
 

Sistema de 
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FÓSFORO LONGO caixa com 240 palitos.   BILLA CX 600,00

PAPEL ALUMÍNIO rolo de no mínimo 30cm x 7,5 metros;   BRICOFLEX UN 500,00

 
Francisco Beltrão, 07 de fevereiro de 2022. 

Alex Bruno Chies 
Sistema de Registro de Preços - SRP 
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600,00 2,48 

500,00 2,99 


