REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA
VALIDADE: 25/06/2020 a 24/06/2021
ATA COMLURB - Nº 0058/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0200/2020
CÓDIGO

7930.00.103-32

7930.00.103-32

ITEM

1

2

NOME

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO (R$)

Cera Líquida

A cera líquida deverá apresentar em sua formulação básica um teor total de matéria ativa
superior a 8% (oito por cento) em peso. Em sua formulação, o produto deverá conter cera
de carnaúba, conservante, emulsificante, alcalinizante, resinas e água, podendo conter,
ainda, parafina. O produto ofertado não deve apresentar separação de fases e/ou
depósitos de resíduos no fundo da embalagem dentro do prazo de validade do lote
fornecido. O produto não deve pigmentar o piso e deve possuir alto teor de brilho. O
produto concentrado fornecido deverá atender às seguintes especificações: pH: 7,0 a 9,5
Teor de matéria ativa: mínimo 8% Densidade: 1,00 a 1,05 g/cm3 Volume: 5 L. A
embalagem primária será bombona plástica de 05 (cinco) litros. Especificação Técnica 5113-05, revisada em 26 de Dezembro de 2019.
OBS: Cota reservada para
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Marca: Cordex.

Litro

13.000

4,20

Cera Líquida

A cera líquida deverá apresentar em sua formulação básica um teor total de matéria ativa
superior a 8% (oito por cento) em peso. Em sua formulação, o produto deverá conter cera
de carnaúba, conservante, emulsificante, alcalinizante, resinas e água, podendo conter,
ainda, parafina. O produto ofertado não deve apresentar separação de fases e/ou
depósitos de resíduos no fundo da embalagem dentro do prazo de validade do lote
fornecido. O produto não deve pigmentar o piso e deve possuir alto teor de brilho. O
produto concentrado fornecido deverá atender às seguintes especificações: pH: 7,0 a 9,5
Teor de matéria ativa: mínimo 8% Densidade: 1,00 a 1,05 g/cm3 Volume: 5 L. A
embalagem primária será bombona plástica de 05 (cinco) litros. Especificação Técnica 5113-05, revisada em 26 de Dezembro de 2019. Marca: Cordex.

Litro

117.000

4,20

*Empresa Beneficiária: SMS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – CNPJ: 29.471.561/0001-50 - Rua Coronel Gomes Machado, 174; Loja 07 – Centro – Niterói - RJ - CEP:
24020-109 - Tel.: (21) 3027-1090/ 3857-2727 - E-mail: smsmoveis6@gmail.com
Outras Informações:
Nº DO PROCESSO: 01/501.012/2020
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 20/03/2020
AVISO DE LICITAÇÃO: D.O.M. 22/04/2020
ATA DO PREGÃO: 18/05/2020
HOMOLOGAÇÃO: D.O.M.01/06/2020
EXTRATO DA ATA DE RP: D.O.M. 25/06/2020
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