
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 50/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU. 
CONTRATADA: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, NO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA DE CASCAVEL - HRC. 

LOTE DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR  

TOTAL 

7 

Álcool etílico hidratado em gel 

70% v/v (em volume), 

glicerinado, correspondente a 

62,44º INPM (em peso), 

indicado como antisséptico de 

mãos. Transparente, inodoro, 

isento de material em 

suspensão que não deixe 

resíduos aderentes nas mãos. 

Acondicionado em bolsa 

plástica (refil) que contenha 

sistema de encaixe seguro e 

resistente e que quando 

acionado o dispenser a 

dosagem seja dispensada 

corretamente até o fim da 

quantidade do álcool gel sem 

vazar ou entortar o encaixe da 

bolsa, contendo 800ml, 

lacrada, compatível com 

dispensador sem reservatório 

interno. Uso hospitalar. Deve 

apresentar a FISPQ (Ficha de 

Informações de Segurança de 

Produtos Químicos). Registro 

na ANVISA. LOTE EXCLUSIVO 

25% ME/EPP 

UN 750 BELL PLUS R$ 8,18 R$ 6.135,00 

10 

Saco de lixo Cor branco leitoso 

(não transparência de acordo 

com a ABNT NBR 13056); com 

a inscrição “resíduo 

Infectante”;  CAPACIDADE DE 

50 LT FARDO DE 100 

UNIDADES. 

FARDO 50 ECOO R$ 18,10 R$ 905,00 

12 

Saco de lixo - Cor preto - 

Capacidade 100 Lts - Fardos de 

100 peças;  - dimensões: 75 cm 

de largura e 105 cm de altura* 

(*variação de medida tolerada 

máxima 1 cm) - espessura 

mínima de 10 micras. 

FARDO 50 ECOO R$ 27,99 R$ 1.399,50 

 

13 

Saco de lixo - Cor preto - 

Capacidade 50 Lts- Fardos de 

100 peças - dimensões: 63 cm 

de largura e 80 cm de altura* 

(*variação de medida tolerada 

máxima 1 cm) - espessura 

mínima de 10 micras. 

FARDO 80 ECOO R$ 14,66 R$ 1.172,80 

 

17 

Saco de lixo - Cor azul - 

Capacidade 30 Lts - Fardos de 
FARDO 150 ECOO R$ 7,46 R$ 1.119,00 



100 peças - dimensões: 59 cm 

de largura e 62 cm de altura* 

(*variação de medida tolerada 

máxima 1 cm) - espessura 

mínima de 10 micras. 

 

18 

Saco de lixo - Cor vermelho - 

Capacidade 100 Lts - Fardos de 

100 peças - dimensões: 75 cm 

de largura e 105 cm de altura* 

(*variação de medida tolerada 

máxima 1 cm) - espessura 

mínima de 10 micras. 

FARDO 01 ECOO R$ 59,78 R$ 59,78 

 

19 

Saco de lixo - Cor vermelho - 

Capacidade 50 Lts - Fardos de 

100 peças - dimensões: 63 cm 

de largura e 80 cm de altura* 

(*variação de medida tolerada 

máxima 1 cm) - espessura 

mínima de 10 micras. 

FARDO 01 ECOO R$ 42,40 R$ 42,40 

20 

Saco de lixo - Cor vermelho - 

Capacidade 30 Lts - Fardos de 

100 peças - dimensões: 59 cm 

de largura e 62 cm de altura* 

(*variação de medida tolerada 

máxima 1 cm) - espessura 

mínima de 10 micras. 

FARDO 01 ECOO R$ 26,70 R$ 26,70 

 

21 

Saco de lixo - Cor marrom - 

Capacidade 100 Lts - Fardos de 

100 peças - dimensões: 75 cm 

de largura e 105 cm de altura* 

(*variação de medida tolerada 

máxima 1 cm) - espessura 

mínima de 10 micras. 

FARDO 01 ECOO R$ 66,98 R$ 66,98 

24 

Limpador e Desinfetante de uso 

Hospitalar a base de biguanida, 

na concentração entre 0,5% à 

3,5 % e quartenário de amônio 

entre 2,62 % e 5,2 %, comptível 

com supefícies metálicas, não 

corrosivo para superfícies, 

artigos e equipamentos que 

tenham matéria prima: aço, 

bronze, latão, prata e ferro 

galvanizado, destinado ao uso 

hospitalar. Apresentação em 

galão de 4.000 à 6.000 ml. 

Deverá constar na embalagem 

data de fabricação, validade, 

número de lote e outras 

informações técnicas 

preconizadas pelo ministério da 

saúde. A empresa proponente 

deverá informar o número de 

ml da solução concentrada para 

obter  (um) litro da solução 

diluída a 1%. Será utilizado 

como parâmetro de preço do 

LITROS 

DILUÍD

OS 
18.000 

BRILHO 

QUIMICO 
R$2,38 

R$ 

42.840,00 



litro diluído. O produto deverá 

ser acompanhado de  

Diluidores eletrônicos 

(sistemas geradores de 

produto pronto uso) em 

regime de comodato para 

facilitar a diluição e obtenção 

de solução sem riscos 

ocupacionais, porém a 

instalação e manutenção dos 

equipamentos serão de total 

responsabilidade da 

vencedora. 

LOTE EXCLUSIVO 25% ME/EPP 

25 

Impermeabilizante para piso 

hospitalar de baixo odor para 

encerar, impermeabilizar e 

conservar pisos porosos e não 

porosos.  Bombona de 5 litros. 

UN 50 
KARINA 

1300 
R$ 125,99 R$ 6.299,50 

48 

Borrifador de Plástico, 

capacidade mínima 500ml. 

Garrafa com bico com opção 

de controle do esguicho, que 

vai desde um jato direcionado 

até um borrifo espalhado 

UN 30 
SANTA 

CLARA 
R$ 5,78 R$ 173,40 

 

 

49 

Esponja de dupla face. 

Unidade referencial: 1 pacote 

com 10 unidades com medidas 

aproximadas de 

10cmx7cmx2cm. 

PCT 600 
ESPONFLO

RA 
R$ 4,68 R$ 2.808,00 

51 

Baldes com capacidade de 60 

litros, com tampa, alça 

bilateral, na cor branca, 

devidamente identificado, 

para armazenamento de artigo 

não crítico em cada sala de 

utilidades com finalidade 

exclusiva para 

acondicionamento do material 

sujo. 

UN 10 ARQPLAST R$ 40,00 R$ 400,00 

75 

 Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos 

do Grupo A (INFECTANTES) 

capacidade de 30 litros, em 

POLIPROPILENO DE ALTA 

DENSIDADE, aditivado contra 

ação destrutiva dos raios 

ultravioleta, com tampa 

acionado por pedal, na cor 

BRANCA, com simbologia de 

resíduos infectantes. Em 

conformidade com as 

legislações vigentes. 

UN 100 RICHIOTO R$ 57,00 R$ 5.700,00 

 

 

 

78 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos 

do Grupo D (COMUM), com 

capacidade de 30 litros, em 

UN 100 RISCHIOTO R$ 72,00 R$ 7.200,00 



POLIPROPILENO de alta 

resistência, aditivado contra 

ação destrutiva dos raios 

ultravioleta, na cor BRANCA, 

com tampa acionado por pedal, 

com simbologia de resíduo 

comum não reciclável. Em 

conformidade com as 

legislações vigentes. 

79 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos 

do Grupo D (COMUM), com 

capacidade de 20 litros, em 

POLIPROPILENO, de alta 

resistência, aditivado contra 

ação destrutiva dos raios 

ultravioleta, na cor BRANCA, 

com tampa acionado por pedal, 

com simbologia de resíduo 

comum não reciclável. Em 

conformidade com as 

legislações vigentes. 

UN 100 RISCHIOTO R$ 58,00 R$ 5.800,00 

83 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos 

do Grupo (RECICLÁVEIS), com 

capacidade de 30 litros, em 

POLIPROPILENO de alta 

resistência, aditivado contra 

ação destrutiva dos raios 

ultravioleta, na cor BRANCA, 

com tampa acionado por pedal, 

com simbologia de resíduo 

reciclável. Em conformidade 

com as legislações vigentes. 

UN 100 RISCHIOTO R$ 61,00 R$ 6.100,00 

 

84 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos 

do Grupo (RECICLÁVEIS), com 

capacidade de 20 litros, em 

POLIPROPILENO de alta 

resistência, aditivado contra 

ação destrutiva dos raios 

ultravioleta, na cor BRANCA, 

com tampa acionado por pedal, 

com simbologia de resíduo 

reciclável. Em conformidade 

com as legislações vigentes. 

UN 100 RISCHIOTO R$ 62,00 R$ 6.200,00 

 

85 

Ácido peracético em solução 

pronta para uso, acompanhado 

de coadjuvante conforme 

constar da formulação do 

produto, acondicionada em 

galões com 5 litros; odor 

característico suave; atividade 

mínima de 20 dias, comprovado 

por fita reagente específica; 

propriedades bactericida, 

micobactericida, fungicida, 

esporacida, e viruscida p/ 

UN 310 
BRILHO 

QUIMICO 
R$ 173,88 

R$ 

53.902,80 



desinfecção de alto nível. 

Observação: o licitante 

vencedor deverá fornecer fita 

reagente compatível com a 

marca correpondente ao ácido 

peracético; atender as RDC 31 e 

35, fornecer laudo que 

comprove estabilidade do 

produto a nível de 

concentração de PH.  O 

produto deverá ser 

acompanhado de  Diluidores 

eletrônicos (sistemas 

geradores de produto pronto 

uso) em regime de comodato 

para facilitar a diluição e 

obtenção de solução sem 

riscos ocupacionais, porém a 

instalação e manutenção dos 

equipamentos serão de total 

responsabilidade da 

vencedora. 

VALOR TOTAL: R$ 148.350,86 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e 
seis centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data: 18 de maio de 2020 
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Amarildo Pain Henrique 

 


