
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 58/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU. 
CONTRATADA: HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP 
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 

 

23 

Limpador multiuso 

ultraconcentrado para “limpeza 

pesada”, com ação limpadora 

em superfícies em geral 

(banheiros, vidros, 

equipamentos, máquinas, 

mobiliários, pisos, paredes e 

portas) de todo segmento 

institucional, não corrosivo, 

comptível com superfícies 

metálicas, podendo ser 

utilizado em  que contenham: 

aço, latão, bronze, prata e ferro 

galvanizado. Destinado para 

uso hospitalar. Deve ser 

biodegradavel e possuir baixa 

formação de espuma. Possuir 

fragância suave, apresentar Ph 

neutro (entre 7,0 e 8,5). Sua 

formação deverá apresentar 

tensoativos aniônicos, 

catiônicos e tensioativos 

anfóteros, além de solventes 

hidrossolúveis. Deve ainda 

poder ser usado em diversos 

tipos de sujeiras inclusive graxa, 

óleo e gorduras. Apresentação 

de 01 à 05 litros. O galão 

deverá apresentar dosador 

automático incorporado a sua 

tampa para garantir e facilitar 

sua instalação nas unidades. 

Será utilizado como 

parâmetro, o preço do litro 

diluído do produto. A empresa 

ganhadora deverá ainda, 

fornecer as mangueiras para 

instalação dos galões. O 

produto deverá conter registro 

na ANVISA e validade mínima 

de um ano. Acompanhar a ficha 

técnica do produto. 

LOTE EXCLUSIVO 25% ME/EPP 

LITROS 

DILUÍD

OS 
351.000 

SEVENG

EL 
R$ 0,44 

R$ 

154.440,00 

66 

Pano descartável para limpeza 

pesada (multiuso), rolo de 28 

cm a  x 33 cm largura x 300 m 

comprimento, picotado em 

bobina a cada 50 cm. 

Composição mínima: 50% fibra 

de viscose, com ação 

UN 500 TALGE R$ 88,99 
R$ 

44.495,00 



bactericida, gramatura mínima 

de 40g/m², alta absorção de 

líquidos, não retém odores. 

Validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. 

Marcas de referência: Cross 

Hatch, ou de similar, 

equivalente ou de melhor 

qualidade.   

67 

Pano descartável para limpeza 

pesada, rolo de 33cm x 300m, 

cor verde.  Composição: 100% 

fibra de viscose, resina acrílica, 

corante e agente 

bacteriostático. Com ação 

bactericida, gramatura 70g/m², 

capacidade de absorvência 

mínimo de 600%. Validade 

mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. Marca de 

referência: Cross Hatch, ou de 

similar, equivalente ou de 

melhor qualidade. 

UN 10 TALGE R$ 119,00 R$ 1.190,00 

 

93 

Limpador multiuso 

ultraconcentrado para “limpeza 

pesada”, com ação limpadora 

em superfícies em geral 

(banheiros, vidros, 

equipamentos, máquinas, 

mobiliários, pisos, paredes e 

portas) de todo segmento 

institucional, não corrosivo, 

comptível com superfícies 

metálicas, podendo ser 

utilizado em  que contenham: 

aço, latão, bronze, prata e ferro 

galvanizado. Destinado para 

uso hospitalar. Deve ser 

biodegradavel e possuir baixa 

formação de espuma. Possuir 

fragância suave, apresentar Ph 

neutro (entre 7,0 e 8,5). Sua 

formação deverá apresentar 

tensoativos aniônicos, 

catiônicos e tensioativos 

anfóteros, além de solventes 

hidrossolúveis. Deve ainda 

poder ser usado em diversos 

tipos de sujeiras inclusive graxa, 

óleo e gorduras. Apresentação 

de 01 à 05 litros. O galão 

deverá apresentar dosador 

automático incorporado a sua 

tampa para garantir e facilitar 

sua instalação nas unidades. 

Será utilizado como 

parâmetro, o preço do litro 

diluído do produto. A empresa 

LITROS 

DILUÍD

OS 
1.053.000 

SEVENG

EL 
R$ 0,44 

R$ 

463.320,00 



ganhadora deverá ainda, 

fornecer as mangueiras para 

instalação dos galões. O 

produto deverá conter registro 

na ANVISA e validade mínima 

de um ano. Acompanhar a ficha 

técnica do produto. 

 

 

94 

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 

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. 

LITROS 

DILUÍD

OS 
54.000 

SEVENG

EL 
R$ 1,08 

R$ 

58.320,00 

VALOR TOTAL: R$ 721.765,00 (setecentos e vinte um mil, setecentos e sessenta e cinco reais). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data: 18 de maio de 2020 
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Ana Paula Quadros dos Santos Krupiniski 

 


