REGISTRO DE PREÇO DE DESINFETANTE DE USO GERAL
VALIDADE:17/09/2020 a 16/09/2021
ATA COMLURB - Nº 0101/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0334/2020
CÓDIGO

68.40.00.060-99

68.40.00.060-99

ITEM

1

2

FATOR DE DILUIÇÃO

1/200

1/200

NOME

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO (R$)

Desinfetante de Uso
Geral

Desinfetante de uso geral deverá ter como princípio ativo os
quaternários de amônio. Tais substâncias podem estar associadas
ou não entre si e às substâncias coadjuvantes, estabilizantes,
inertes, solventes, tensoativos e outras autorizadas na legislação
sanitária em vigor sobre Saneantes Domissanitários com ação
antimicrobiana. O produto deverá ser isento de substâncias não
permitidas pela ANVISA. O produto deverá ter eficácia bactericida
para os microrganismos: Staphylococcus aureus (ATCC 6538 /
INCQS 039) e Salmonella enterica sorovar Choleraesuis (ATCC
10708 / INCQS 028) e deve apresentar aroma agradável na diluição
de uso indicada pelo fornecedor. O produto ofertado não poderá
conter em sua formulação substância química em concentrações
que causem danos ao meio ambiente e à saúde humana. O produto
deverá ser necessariamente, fornecido no estado líquido
concentrado e acondicionado em embalagens que não alterem a
sua eficácia. A embalagem primária deverá ser apresentada em
bombonas com volume de 5 litros. Especificação Técnica 51-13-09
revisada em 22 de Maio de 2020. OBS: Cota reservada para
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Marca: DAM.

Litro

870.000

0,05

Desinfetante de Uso
Geral

Desinfetante de uso geral deverá ter como princípio ativo os
quaternários de amônio. Tais substâncias podem estar associadas
ou não entre si e às substâncias coadjuvantes, estabilizantes,
inertes, solventes, tensoativos e outras autorizadas na legislação
sanitária em vigor sobre Saneantes Domissanitários com ação
antimicrobiana. O produto deverá ser isento de substâncias não
permitidas pela ANVISA. O produto deverá ter eficácia bactericida
para os microrganismos: Staphylococcus aureus (ATCC 6538 /
INCQS 039) e Salmonella enterica sorovar Choleraesuis (ATCC
10708 / INCQS 028) e deve apresentar aroma agradável na diluição
de uso indicada pelo fornecedor. O produto ofertado não poderá
conter em sua formulação substância química em concentrações
que causem danos ao meio ambiente e à saúde humana. O produto
deverá ser necessariamente, fornecido no estado líquido
concentrado e acondicionado em embalagens que não alterem a
sua eficácia. A embalagem primária deverá ser apresentada em
bombonas com volume de 5 litros. Especificação Técnica 51-13-09
revisada em 22 de Maio de 2020. Marca: DAM.

Litro

29.130.000

0,05

*Empresa Beneficiária: BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA – CNPJ: 31.329.142/0001-20 - Rua Maria Ignez Machado Melchior, 268 – Santa Clara – Barra
Mansa - RJ - CEP: 27340-230 - Tel.: (24) 3346-9680 - E-mail: bemestarbm@gmail.com
Outras Informações:
Nº DO PROCESSO: 01/503.100/2020
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 30/07/2020
AVISO DE LICITAÇÃO: D.O.M. 11/08/2020
ATA DO PREGÃO: 03/09/2020
HOMOLOGAÇÃO: D.O.M.10/09/2020
EXTRATO DA ATA DE RP: D.O.M.17/09/2020
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