
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 56/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU. 
CONTRATADA: VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
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 

5 

Sabonete líquido antibactericida 

neutro, tipo sistema fechado, 

refil "bag in box", de 800 ml, 

compatível com dispensador e 

com bico dosador (que libere 

aproximadamente 1 ml por 

acionamento) e válvula contra 

vazamento. 

UN 1000 SMELL R$ 6,00 R$ 6.000,00 

6 

Saboneteira em plástico de alta 

resistência ao impacto, com 

800ml de capacidade, processo 

de produção, por infeção termo 

plástica, sistema de fechamento 

exclusivo que dispensa chave, 

sistema aceita refil ou 

reservatório para abastecer, tecla 

aperte com limite de curso, o 

qual garante eficiência na saída 

de sabonete com controle de 

quantidade, espaço interno com 

todas as paredes revestidas, que 

garante mais higiene evitando 

umidade e poeira, visor central 

transparente para facilitar 

visibilidade do sabonete, 

facilitando o abastecimento. 

Dimensões: 110x260x120mm 

(LxAxP) Compatível com bag in 

box sache de 800ml. Com 

parafusos para instalação 

UN 100 
BELLPL

US 
R$ 19,00 R$ 1.900,00 

92 

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 

UN 2.250 
BELLPL

US 
R$ 9,80 R$ 22.050,00 



dispensador sem reservatório 

interno. Uso hospitalar. Deve 

apresentar a FISPQ (Ficha de 

Informações de Segurança de 

Produtos Químicos). Registro na 

ANVISA.  

VALOR TOTAL: R$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais).  
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data: 18 de maio de 2020 
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Juliana Vilas Boas 

 


