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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
 

Pregão   Nº 00042/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Copo Pacote 100,00 UN 6492 R$ 6,3800 R$ 4,1000 R$ 26.617,2000
Marca: COPOPLAST
Fabricante: COPOPLAST
Modelo / Versão: COPOPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo descartável para liquido com capacidade 200 ml, incolor, pacote com 100
unidades. De acordo com A NBR 13230/2008.

2 Papel higiênico Fardo 64,00 UN 659 R$ 121,5700 R$ 92,0000 R$ 60.628,0000
Marca: FAMILIAR
Fabricante: FAMILIAR
Modelo / Versão: FAMILIAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel higiênico folha dupla, papel higiênico branco ,100% celulose virgem
biodegradável, folha picotada, gofrada com relevo, folha dupla classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que 80% índice de maciez
igual ou menor que 5,7 nm/g. Resistente a tração ponderada igual ou maior que 160 n/m, quantidade de pintas igual ou menor que
16 mm²/m². Tempo de absorção de agua igual ou menor que 5 segundos, conformes norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134.
Características complementares: matéria prima 100% celulose virgem , comprimento de 30 m(com tolerância de 2%); com largura
de 10 cm (com tolerância de 2%)diâmetro máximo de 11,7 cm, largura do tubete mínimo de 4 cm ; acabamento gofrado, em relevo
picotado, fragrância neutra. Rotulagem contendo c/ identificação de classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel.
Embalagem com boa visibilidade do produto. Embalagem com 04 unidades. Fardo com 64 rolos

3 Papel higiênico Fardo 64,00 UN 83 R$ 121,5700 R$ 92,0000 R$ 7.636,0000
Marca: FAMILIAR
Fabricante: FAMILIAR
Modelo / Versão: FAMILIAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel higiênico folha dupla, papel higiênico branco ,100% celulose virgem
biodegradável, folha picotada, gofrada com relevo, folha dupla classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que 80% índice de maciez
igual ou menor que 5,7 nm/g. Resistente a tração ponderada igual ou maior que 160 n/m, quantidade de pintas igual ou menor que
16 mm²/m². Tempo de absorção de agua igual ou menor que 5 segundos, conformes norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134.
Características complementares: matéria prima 100% celulose virgem , comprimento de 30 m(com tolerância de 2%); com largura
de 10 cm (com tolerância de 2%)diâmetro máximo de 11,7 cm, largura do tubete mínimo de 4 cm ; acabamento gofrado, em relevo
picotado, fragrância neutra. Rotulagem contendo c/ identificação de classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel.
Embalagem com boa visibilidade do produto. Embalagem com 04 unidades. Fardo com 64 rolos.

Total do Fornecedor: R$ 94.881,2000
 

17.591.262/0001-70 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

5 Sabão barra Unidade 424 R$ 143,3800 R$ 85,3700 R$ 36.196,8800
Marca: Marluce
Fabricante: Marluce
Modelo / Versão: Sabão glicerinado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sabão glicerinado neutro (cx. C/ 50 unid. de 200g cada). Caixa contendo sabão sódico
do ácido graxo de coco/babaçu, sabão de ácido graxo de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante glicerina, agente anti-
depositante e agua. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto. Nº do reg. no ministério Da saúde.
EXCLUSIVO ME, EPP E EQUIPARADA

Total do Fornecedor: R$ 36.196,8800
 

34.686.134/0001-20 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

4 Toalha de papel Embalagem 1000,00 FL 2960 R$ 15,0900 R$ 9,0000 R$ 26.640,0000
Marca: SNOP
Fabricante: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Modelo / Versão: 100%FIBRAS CELULÓSICAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel toalha interfolhas, duas dobras. Características: Composição do papel e matéria
prima: 100% celulose virgem, sem perfume; cor branca, alvo gofrado. Dimensões aproximadas: 23x21cm, espessura do papel:
0,10mm. Embalagem: pacote/fardo com 1000 folhas. Qualidade do papel: sem sujidade, homogênea, suave e macio, resistente, com
alta absorção, neutro, de primeira qualidade. Isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais
plásticos e outros). O produto deverá estar acondicionado em embalagem contendo as seguintes informações: nome do produto, data
de fabricação, número do lote, composição, peso. Endereço e telefone de contato, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil). Critérios de conferencia e inspeção no recebimento: visual, por cheiro,
tato e medição. Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos.
EXCLUSIVO ME, EPP E EQUIPARADA

Total do Fornecedor: R$ 26.640,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 157.718,0800
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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