REGISTRO DE PREÇO DE SACO PLÁSTICO HOSPITALAR, CAP. 100 LITROS
VALIDADE: 26/05/2020 a 25/05/2021
ATA COMLURB - Nº 0039/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2020
CÓDIGO

8105.00.138-03

ITEM

2

NOME

Saco Plástico com
Capacidade de 100
Litros

DESCRIÇÃO
Saco plástico deve ser confeccionado com resinas termoplásticas de qualidade,
utilizando-se, se for o caso, pigmentos compatíveis com a resina empregada, de modo a
não interferir nas características mecânicas dos sacos e a proporcionar a opacidade
necessária. Quaisquer outros aditivos que forem utilizados na fabricação dos sacos
plásticos também deverão ser compatíveis com a resina empregada e deverão ser
adicionados em quantidades que não alterem as propriedades da mesma. Os sacos
plásticos deverão ser fornecidos na cor branca leitosa (não transparente) e ter as
seguintes dimensões planas: Largura (± 10 mm): 750 mm Altura Mínima: 1.050 mm.
Devem apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das
unidades sem provocar danos ao saco. A espessura das paredes do saco plástico deve
atender às exigências dos ensaios de resistência (queda livre e levantamento de carga) a
que os sacos serão submetidos. Os sacos plásticos deverão ter uma única solda, no
fundo, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de qualquer
conteúdo durante o manuseio. O saco deve ter impressão do símbolo de RESÍDUO
INFECTANTE, conforme as normas vigentes. Especificação Técnica 42 12 04 revisada
em 02 de outubro de 2019. Marca: SANTA CLARA.

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO (R$)

UN

144.450

0,40

*Empresa Beneficiária: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – CNPJ: 20.161.464/0001-97 - Estrada do Jatobá, 95; Loja 02 - Diamante – Belo Horizonte - BH CEP: 30644-200 - Tel.: (31) 3356-6681 – E-mail: grupoecoplast01@gmail.com
Órgão Participante: CET-Rio.
Outras Informações:
Nº DO PROCESSO: 01/509.257/2019
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 16/01/2020
AVISO DE LICITAÇÃO: D.O.M. 29/01/2020
ATA DO PREGÃO: 03/03/2020
HOMOLOGAÇÃO: D.O.M.19/03/2020
EXTRATO DA ATA DE RP: D.O.M. 26/05/2020
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