
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 52/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU. 
CONTRATADA: CERTA DISTRIBUIDORA 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 

11 

Saco de lixo Cor branco leitoso 

(não transparência de acordo 

com a ABNT NBR 13056); com a 

inscrição “resíduo infectante”;  

CAPACIDADE DE 30 LT FARDO DE 

100 UNIDADES. 

FARDO 100 
ITAQUI

TI 
R$ 14,30 R$ 1.430,00 

26 

Removedor de 

impermeabilizante para piso 

hospitalar de baixo odor para a 

remoção de acabamentos 

acrílicos (ceras e 

impermeabilizantes).  Bombona 

de 5 litros. 

UN 50 
LIMPO

MAIS 
R$ 23,30 R$ 1.165,00 

 

27 

Limpa-vidros, frasco com 

pulverizador, sem cheiro lacrado 

e original do fabricante. Fórmula 

de alta performance. Frasco de 

500 ml. 

UN 30 LAR R$ 11,00 R$ 330,00 

28 

Balde com alça anatômica, 

capacidade de 15 L, de material 

lavável e resistente. 

UN 10 
ARQPLA

ST 
R$ 11,80 R$ 118,00 

46 

Escova higiênica para limpeza de 

vaso sanitario, cerdas de 

polipropileno curta /grossa cabo 

entre 18 à 20cm com base 

plástica resistente. 

UN 30 
DESAFI

O 
R$ 3,90 R$ 117,00 

52 

Baldes com capacidade de 100 

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 
ARQPLA

ST 
R$ 50,00 R$ 500,00 

 

 

53 

Caixas organizadoras com tampa 

8,6 LITROS: Caixa plástica 

transparente, tipo organizador 

box,com tampa, capacidade 8,6 

litros. Com travas para 

fechamento da tampa.   40 (C) x 

27 (L) x 13 (A) cm. 

UN 20 ERCA R$ 18,00 R$ 360,00 

55 

Caixas organizadoras com tampa 

50 LITROS: Caixa plástica 

transparente, tipo organizador 

box, com tampa, capacidade 50 

UN 12 UNIJET R$ 44,70 R$ 536,40 



litros.  Com travas para 

fechamento da tampa.  Medidas 

aproximadas:  (A x L x P): 35 x 61 

x 40 cm 

56 

Luva para proteção contra 

agentes químicos, confeccionada 

em borracha nitrílica, sem 

revestimento interno com 

marcação de CA no dorso ou 

punho, protegendo o usuário 

contra agentes químicos tais 

como Classe A – tipo 2: 

agressivos básicos; Classe B – 

detergentes, sabões, amoníaco e 

similares e Classe C – tipo 1: 

hidrocarbonetos alifáticos, tipo 

3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: 

ácidos orgânicos. Cores amarela, 

laranja e verde. Unidade de 

medida referencial: 1 par, 

tamanho P. 

PAR 20 TALGE R$ 4,20 R$ 84,00 

57 

Luva para proteção contra 

agentes químicos, confeccionada 

em borracha nitrílica, sem 

revestimento interno com 

marcação de CA no dorso ou 

punho, protegendo o usuário 

contra agentes químicos tais 

como Classe A – tipo 2: 

agressivos básicos; Classe B – 

detergentes, sabões, amoníaco e 

similares e Classe C – tipo 1: 

hidrocarbonetos alifáticos, tipo 

3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: 

ácidos orgânicos. Cores amarela, 

laranja e verde. Unidade de 

medida referencial: 1 par, 

tamanho M. 

PAR 70 TALGE R$ 5,40 R$ 378,00 

70 

Pano de Chão confeccionado em 

tecido 100% algodão cru, tipo 

sacaria, lavado e alvejado, isento 

de rasgos ou outros defeitos. 

Unidade referencial: unidade de 

aproximadamente 70x40cm. 

UN 800 
FLABO

M 
R$ 4,80 R$ 3.840,00 

71 

Pano de chão atoalhado 

(felpudo). Tamanho do pano: 50 

cm X 90 cm. Composição: 85% 

Algodão e 15% Poliester. 

UN 500 
FLABO

M 
R$ 3,69 R$ 1.845,00 

72 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos do 

Grupo A (INFECTANTES) 

capacidade de 50 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 

UN 50 
MARFIN

ITE 
R$ 84,00 R$ 4.200,00 



conformidade com as legislações 

vigentes. 

74 

Lixeira - Recipiente para 

transporte interno de resíduos do 

Grupo A (INFECTANTES), na cor 

BRANCA, com capacidade de 240 

litros, confeccionado em 

POLIPROPILENO de alta 

densidade, aditivado contra ação 

destrutiva dos raios ultravioleta, 

com rodas de borrachas maciça, 

com dispositivo antifurto, 

montado em eixo de aço maciço, 

tratado contra corrosão; com 

tampa e cantos arredondados 

com simbologia de resíduos 

infectantes. Em conformidade 

com as legislações vigentes. 

UN 10 

LAR 

PLASTIC

OS 

R$ 294,00 R$ 2.940,00 

77 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos do 

Grupo D (COMUM), com 

capacidade de 50 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 
MARFIN

ITE 
R$ 95,00 R$ 9.500,00 

80 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos do 

Grupo D (COMUM), com 

capacidade de 240 litros, em 

POLIPROPILENO de alta 

densidade, aditivado contra ação 

destrutiva dos raios ultravioletas, 

com rodas de borrachas maciça, 

com dispositivo anti furto, 

montado em eixo de aço maciço, 

tratado contra corrosão, com 

tampa e cantos arredondados e 

sistema de rodízios, na cor 

BRANCA. Em conformidade com 

as legislações vigentes. 

UN 10 

LAR 

PLASTIC

OS 

R$ 288,00 R$ 2.880,00 

 

81 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos do 

Grupo D (RECICLÁVEIS), na cor 

AZUL, com capacidade de 240 

litros, em POLIPROPILENO de alta 

densidade, aditivado contra ação 

destrutiva dos raios ultravioletas, 

com rodas de borrachas maciça, 

com dispositivo antifurto, 

montado em eixo de aço maciço, 

tratado contra corrosão, com 

tampa e cantos arredondados e 

sistema de rodízios. Em 

UN 10 

LAR 

PLASTIC

OS 

R$ 276,00 R$ 2.760,00 



conformidade com as legislações 

vigentes. 

82 

Lixeira - Recipiente para 

acondicionamento de resíduos do 

Grupo (RECICLÁVEIS), com 

capacidade de 50 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 50 
MARFIN

ITE 
R$ 79,00 R$ 3.950,00 

VALOR TOTAL: R$ 36.933,40 (trinta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data: 18 de maio de 2020 
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Fabio Fioravante Zem 

 


