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DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 

O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 002/2022, no 

uso de suas atribuições que lhes confere o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, ADJUDICA o objeto do Processo Licitatório nº 095/2022, 

Modalidade Pregão Eletrônico, na forma que segue: 

 

Vencedor EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 

17.591.262/0001-70 

RUA DA DEMOCRACIA, 347 - KENNEDY - CONTAGEM - MG - CEP: 3133336780 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00012 

CERA LIQUIDA 
cor incolor leitoso, composição parafina,cera de polimento,óleo vegetal idrogena, 
características adicionais antiderrapante, frasco c/ alça, tampa dosadora, va, aplicação 
limpeza de pisos, frasco de 750 ml. llimp 

FRASC 377 4,77 1.798,29 

00013 

CERA LIQUIDA LEITOSA GALÃO 5 LITROS 
cera líquida incolor leitosa, leitoso, composição parafina,cera de polimento,óleo vegetal 
hidrogena. proteção e brilho intenso para todos os tipos de piso. Ideal para pisos 
laváveis, sintecados, vinílicos e similares. Embalagem branca contendo 5 litros. galão 
com alça para transporte. padrão de qualidade igual ou superior a brilhowax, inglesa ou 
bravo. llimp 

GALÃO 156 19,23 2.999,88 

00019 
DESINFETANTE PARA USO GERAL 
bactericida e germicida , não danifica o brilho natural, com perfume agradável de 
lavanda. Galão de 5 litros bio 

GALAO 381 10,00 3.810,00 

00029 

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE DUAS FACES 
sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra 
em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas 
devidamente sobrepostas e firmemente unidas. quando embebida em detergente não 
deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. 
produto destinado à limpeza em geral, devendo ser 
capaz de remover resíduos e incrustações. a esponja deverá vir embalada em sacos 
plásticos transparentes, contendo as informações exigidas pela legislação em vigor. 
Brilhus 

UNITÁ 1.025 0,85 871,25 

00047 
LUSTRA MÓVEIS 
lustra móveis componentes base de silicone, aroma lavanda, aplicação móveis e 
superfícies lisas, aspecto físico liquido, frasco de 200 ml. Barabarex 

FRASC 129 2,90 374,10 

00048 

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M 
luva de látex natural para limpeza pesada - tamanho m na cor amarela interior flocado 
palma antiderrapante comprimento: 31 cm espessura: 0 60 mm igual ou superior a 
mucambo Nobre 

PAR 1.506 4,64 6.987,84 

00055 

PAPEL TOALHA 3 DOBRAS 1000 FOLHAS 
material papel, tipo folha 3 dobras, resistentes -100% celulose virgem alta absorção 
comprimento 23, largura 22, cor branca, características adicionais interfolhadas, pacote 
com 1000 folhas. Uppaer 

PT 2.782 9,70 26.985,40 

00056 
PASTILHA ADESIVA SANITARIA 
pastilha sanitária adesiva lavanda caixa com 3 unidades referência: pato purific Sany 

CAIXA 832 4,80 3.993,60 

00065 
SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90, TIPO COM PERFUME, 
FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO P Motivus 

UNITÁ 276 1,60 441,60 

00067 

SABÃO GLICERINADO EM BARRA NEUTRO 
sabão glicerinado em barra neutro. produto destinado à lavagem de tecidos, louças e 
talheres. composição: sais de ácidos graxos e coadjuvantes. aspecto: 
barra sólida translúcida. embalagens com 5 unidades de 200g, pesando 
aproximadamente 1kg a embalagem, pacote com 5 unidades. Marluce 

PACOT 390 7,95 3.100,50 

00068 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS 
indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possíveis maus odores 
vindos do lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto. as medidas 
e resistência do saco devem respeitar o padrão abnt de qualidade. pacote contendo 
100 unidades. MARCA PROPRIA 

PACOT 722 32,54 23.493,88 

00071 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 50 LITROS 
indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possíveis maus odores 
vindos do lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto. as medidas 
e resistência do saco devem respeitar o padrão abnt de qualidade. pacote contendo 
100 unidades. MARCA PROPRIA 

PACOT 523 15,29 7.996,67 
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00072 

SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/INFECTANTES CAPACIDADE DE 100 LITROS 
constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita 
resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. solda de 
fundo contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a 
perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, 
diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula, 
compatível com os padrões da abnt e do ipt. Pacote com 100 unidades. MARCA 
PROPRIA 

PACOT 398 40,20 15.999,60 

00073 

SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/INFECTANTES CAPACIDADE DE 50 LITROS 
Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, capacidade 
de 50 litros, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma 
perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. 
solda de fundo contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde 
circula, compatível com os padrões da abnt e do ipt. pacote com 100 unidades. MARCA 
PROPRIA 

PACOT 365 21,09 7.697,85 

00074 
SACO PLASTICO EM POLIETILENO ( PEAD ) TRANSPARENTE – 50 x 80 cm 
com sanfona lateral ideal para acondicionar alimentos ( cesta basica ) espessura 0.007 
micras, em pacotes de 100 unidades. MARCA PROPRIA 

PACOT 404 45,79 18.499,16 

00075 

SAPONÁCEO 
saponáceo, composição detergente, aniônico, corante, aromatizante e ele-, aplicação 
limpeza, características adicionais biodegradável, aspecto físico pó, frasco de 300 ml. 
Sany 

FRASC 421 3,30 1.389,30 

00087 

ÁGUA SANITÁRIA 
solução aquosa à base de água sanitária hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de 
cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de 6 meses). 
Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio 
e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. ação como alvejante e desinfetante 
de uso geral. composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 
3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l. aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. validade: não inferior a 04 (quatro) 
meses, a partir do recebimento definitivo pelo município. fabricação, validade e lote 
impressos na embalagem. embalagem: embalagem c/1000ml, em formato anatômico 
que facilite o manuseio, dificultando escorregar da mão do usuário. tampa principal 
rosqueável e tampa secundária com bico dosador. segurança: encaixe das tampas 
deve impedir o derrame do líquido mesmo com o frasco inclinado ou virado, durante 1 
(um) minuto. frasco deve suportar queda de até 60cm sem estourar ou permitir saída 
de qualquer quantidade líquido, frasco c/1000ml. Reiclena 

FRASC 957 2,35 2.248,95 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 128.687,87 

 

Vencedor DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA 

20.776.241/0001-34 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 364 - CENTRO - CURVELO - MG - CEP: 35790000 

3837216983 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00006 

BALDE 12 LITROS 

material polipropileno, com alça resistente, balde resistência proporcional ao volume, 

capacidade 12 litros, formato cônico, bordas reforçadas, cor: azul, cinza, preta ou verde.  

ARQPLAST 

UND 105 9,62 1.010,10 

00016 

CONJUNTO LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA RETANGULAR 

conjunto com 04 lixeiras basculantes para coleta seletiva 60 litros, com tampa basulante 
com suporte em aço resistente e com adesivos de identificação. pintura nas cores 
amarelo, azul, verde e vermelho. JERBRA 

CONJU 09 687,78 6.190,02 

00026 
ESCOVA DE LAVAR ROUPA 

escova de lavar roupa base de plástico tamanho aproximada de 15cm HALLEY 
UNITÁ 137 2,91 398,67 

00034 HIPOCLORITO DE SODIO 1% EM FRASCO DE 1 LITRO - MARINA UNITÁ 50 2,92 146,00 

00043 

LIXEIRA REDONDA DE 20 LITROS 

com tampa, pedal de acondicionamento em aço galvanizado 1010/20, material 

polietileno de media densidade, cor branca , dimensão 30 x altura 37 cm, litragem 20 

litros, sem rodas. ARQPLAST 

UNITÁ 79 76,28 6.026,12 

00059 
PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 

(80CM). - HALLEY 
UNITÁ 166 5,95 987,70 

00062 

RODO MADEIRA DE 40 CM 

com borracha eva dupla e colorida. ideal para enxugar grandes áreas, com durabilidade 

e qualidade. cabo madeira plastificado 1,2 metro. HALLEY 

UNITÁ 133 7,37 980,21 

00063 
RODO MADEIRA DE 60 CM 

com borracha eva dupla e colorida. ideal para enxugar grandes áreas, com durabilidade 
e qualidade. Cabo madeira plastificado 1,2 metro. HALLEY 

UNITÁ 112 8,57 959,84 

00076 
SUPER RODO PLASTICO 40CM 

com cabo de madeira revestido com material plástico e borracha dupla em eva. HALLEY 
UNITÁ 15 7,00 105,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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00077 
SUPER RODO PLÁSTICO 60 CM 

com cabo de madeira revestido com material plástico e borracha dupla em eva. HALLEY 
UNITÁ 10 8,00 80,00 

00085 
VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA 

material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 11, comprimento 

cerdas mínimo 15, características adicionais base formato trapézio. HALLEY 

UNITÁ 172 12,62 2.170,64 

TOTAL DO FORNECEDOR: 19.054,30 

 

Vencedor WTRADE INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA 

21.856.981/0001-43 

RUA JACSON PASSOS, 88 - GOIANIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

3134937170 vendas@wtradebrasil.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00004 

AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC COM FORRO EM TECIDO DE POLIÉSTER 
com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eletronicamente e utilizadas para 
ajuste nas costas. indicado para proteção do usuário e de suas vestimentas contra 
umidade proveniente de operação com o uso de água ou produto químico. MAICOL 

UNITÁ 1.115 12,78 14.249,70 

00007 

BALDE ESPREMEDOR DE MOP DOBLO 30 LITROS 
para carro funcional america - balde com sistema de 2 águas com divisória para 18 e 
12 litros; dreno de escoamaento de água suja e rodízios para facilitar seu deslocamento 
; cor amarelo da marca bralimpa. BRALIMPIA 

UNITÁ 15 477,21 7.158,15 

00010 
BOLSA PARA CARRINHO DE LIMPEZA 
na cor amarelo - tamanho único - com ziper frontal. padrão de qualidade: equivalente 
ou superior a bralimpia BRALIMPIA 

UNITÁ 07 145,24 1.016,68 

00015 

CESTO PARA LIXO REFORCADO CAPACIDADE 20 LITROS 
Cesto para lixo reforcado - capacidade 20 litros totalmente vedado que impeça a 
passagem de resíduos e líquidos com tampa plástica com ajuste perfeito bloqueando 
a difusão de odores indesejáveis confeccionada em material não corrosivo aos gases 
pelo uso prolongado. ARQPLAST 

UNITÁ 47 21,27 999,69 

00017 

DESINFETANTE LIQUIDO INCOLOR MATA 99,9% DOS GERMES, BACTERIAS E 
FUNGOS 
composição: água, benzalkonium chloride, ammonium hydroxide, edta, fragrancia, 
benzisothiazolinone. embalagem contendo 1 litro. BIOKRISS 

FR 1.024 3,94 4.034,56 

00024 
EMBALAGEM DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 
saco com aba adesiva de 3 cm, dimensão 22 cm x 30 cm mais aba de 3 cm, incolor, 
pacote com 100 unidades PLAST 

PACOT 211 24,89 5.251,79 

00025 

EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO NÚMERO 2 
embalagem de saco plástico número 2, com medidas de 25 cm x 35 cm, com 
capacidade para 2 kg. embalados em rolos contendo aproximadamente 2 kg. indicados 
para embalar alimentos. PLAST 

ROLO 229 36,62 8.385,98 

00027 
ESCOVA PARA LIMPEZA DAS UNHAS 
com cerdas de nylon para higiene adequada das unhas e da pele ao redor das unhas. 
composição: polipropileno e cerdas de nylon. ESCOBEL 

UNITÁ 94 3,93 369,42 

00031 
ESPREMEDOR COM PRESSAO SUPERIOR 
compativel com carro multifuncional america- espremedor doblô ny112- marca 
bralimpia. BRALIMPIA 

UNITÁ 7 351,80 2.462,60 

00033 

FRASCO MULTIUSO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA 
ideal para o armazenamento e o transporte de produtos cremosos ou líquidos como 
sabonete líquido shampoo creme acetona e outros, capaz de economizar até 50% do 
produto para evitar o desperdício por evaporação, frasco de 500 ml. GOEDERT 

UNITÁ 260 8,62 2.241,20 

00037 

LIMPADOR LIQUIDO DE CERAMICAS 
limpador liquido de ceramicas, azulejos, manchas e incrustações de pisos com alto 
poder desincrustante e removedor de sujeiras pesadas. composição: ácido sulfônico, 
coadjuvante, tensoativo não iônico, fragrância, corante e água (igual ou superior ao 
azulim) frascos com 500ml. WORKER 

FRASC 608 4,09 2.486,72 

00040 

LIXEIRA BASCULANTE DE 100 LITROS 
Lixeira modelo: basculante tipo: cesto de lixo aplicação: residências hotéis hospitais 
restaurantes material: polipropileno cor: preta dimensões externas: a 83 5 x l 45 x c 45 
– cm peso: 3 330 g litragem: 100 litros ARQPLAST 

UNITÁ 19 99,47 1.889,93 

00041 

LIXEIRA BASCULANTE DE 50 LITROS 
lixeira tipo: basculante aplicação: residências hoteis hospitais restaurantes material: 
polipropileno cor: preta embalagem: 3 dimensões externas: l 41 0 x c 32 5x a 77 5 – cm 
peso: 1 610 g litragem: 50 litros ARQPLAST 

UNITÁ 31 59,67 1.849,77 

00042 
LIXEIRA PARA BANHEIRO 
retangular com pedal e tampa. especificações: capacidade de 12 litros, material em 
polipropileno. dimensões (axlxp): 20 mm x 305 mm x 210 mm. PLAST 

UNITÁ 89 34,88 3.104,32 

00046 

LIXEIRA RETANGULAR 60 LITROS 
lixeira retangular com pedal e rodas especificações técnicas: material: polipropileno 
capacidade: 60 litros altura: 69cm largura: 44cm comprimento: 40cm espessura: 2 5mm 
cor: preta PLAST 

UNITÁ 46 135,2 6.219,20 

00051 LUVA RASPA DE COURO - PLASTCOR PAR 126 9,71 1.223,46 

00052 

PALHA DE ACO GROSSA 
palha de aco grossa, composição: aço carbono, para uso profissional e 
doméstico,própria para remover excessos de tinta, papel de parede e ferrugem, 
indicada para pisos de madeira e assoalhos, aproximadamente de 25 gramas o 
pacote. AÇO BOM 

PACOT 195 1,64 319,80 

00057 PORTA-DETERGENTE PARA PIA EM PLÁSTICO UNITÁ 141 8,56 1.206,96 
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resistente, na cor branca. com três compartimentos, para frasco de detergente, sabão 
e esponja. dimensões aproximadas 26x14x4cm. PLAST 

00079 

VASSOURA 
vassoura, material cerdas palha, material cabo madeira, comprimento cerdas 60, 
características adicionais com cabo, tipo cabo comprido, aplicação limpeza em geral. 
WT 

UNITÁ 167 11,92 1.990,64 

00080 

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO 
vassoura de pêlo sintético com 30 cm de comprimento. corpo e cabo em madeira 
resistente, lixada com pontas arredondadas. o cabo poderá ser pregado ou firmemente 
fixável ao corpo. cabo medindo aproximadamente 120 cm. comprimento das cerdas: 
mínimo de 4,5 cm. WT 

UNITÁ 255 10,98 2.799,90 

00081 

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO 60 CM 
com 60 cm de comprimento, corpo de plástico e cabo de madeira resistente, lixada 
com pontas arredondas, firmemente fixãvel ao corpo em rosca, cabo medindo 
aproximadamnete 120 cm, comprimento das cerdas minimo de 4,5 cm . WT 

UNITÁ 170 20,97 3.564,90 

00082 

VASSOURA DE TETO COM CERDAS BICOLORES 
em formato circular. acompanha um prolongador plástico com 23 milímetros de 
diâmetro para juntar dois cabos. permite limpar as paredes com maior desenvoltura. 
produzida 100% em material reciclado. ideal para limpar o paredes e lugares de difícil 
acesso. WT 

UNITÁ 125 22,72 2.840,00 

00083 

VASSOURA P.E.T TIPO PIAÇAVA ROBUSTA 
produzida com cerdas resistentes de p.e.t. 0,70mm, sobre base sintetica (as cerdas 
não quebram c/ facilidade). cabo de madeira plastificado afixado por rosca ecológica, 
eficaz e muito mais durável e de fácil higienização. WT 

UNITÁ 10 15,00 150,00 

00084 VASSOURA PET REDONDA - vassoura pet redonda WT UNITÁ 369 22,15 8.173,35 

TOTAL DO FORNECEDOR: 83.988,72 

 

Vencedor NG COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

36.976.621/0001-52 

RUA Rua Maria José AssumpçãoA, 154 - Jardinópolis - Belo Horizonte - MG - CEP: 30532190 

3133337791 comercial@brilhex.com.br 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00001 
ALCOOL GEL A 70% 
princípio ativo - alcool etílico 70%. elimina 99,9% das bacterias. uso restrito em nidades 
de saude com registro na anvisa. frasco contendo 480 gr. BRILHEX/SAFIRA 

UNITÁ 1.054 4,93 5.196,22 

00018 

DESINFETANTE PARA HOSPITAIS SANITARIOS PUBLICOS 
referência: bio calips - desinfetante: sanitizante (vírus/bactérias) aplicável em pisos 
sanitários paredes e outras áreas como hospitais clínicas ambulatórios sanitários 
públicos apresentação: embalagem com 5 litros BRILHEX 

GALAO 86 16,04 1.379,44 

00020 

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 500ML 
detergente neutro concentrado 500ml com formula concentrada sendo mais 
consistente e eficiente na remoção de gordurar neutro com bico dosador composição: 
alquil benzeno sulfonado de sódio linear alquil benzeno sulfonato de trietanolamina 
lauril éster BRILHEX 

FRASC 1.796 1,44 2.586,24 

00039 

LIMPADOR PARA VIDROS 
limpador para vidros composição: lauril éter sulfato de sódio coadjuvantes corante 
solvente água informação adicional: limpa e dá brilho mantém vidros limpos e 
brilhantes com álcool apresentação: embalagem de 500 ml com gatilho pulverizador 
BRILHEX 

FRASC 558 10,03 5.596,74 

00058 
PRODUTO DE LIMPEZA DE ALUMINIO 
produto para limpeza de alumínio utilizado em utensílios de cozinha referência: brilho 
alumínio acondicionado em frasco de 500ml BRILHEX 

FRASC 690 2,30 1.587,00 

00060 
REFIL DE ALCOOL EM GEL 
antisseptico a 70% para dispenser- 800ml perfil. BRILHEX/SAFIRA UNITÁ 1.114 9,87 10.995,18 

TOTAL DO FORNECEDOR: 27.340,82 

 

Vencedor COMERCIAL TBS LTDA 

47.861.073/0001-31 

RUA Rua Ipê-do-campo, 205 - Etelvina Carneiro - Belo Horizonte - MG - CEP: 31746135 

31988338346 thulio.santana@outlook.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00002 

AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 
perfuma e elimina odores; fácil aplicação; dura por até 1 hora. composição: 
emulsificante, anti-oxidante, fragrância, veículo e propelentes. embalagem de 360ml. 
fragrãncia: lavanda. BASTOM 

UND 261 8,59 2.241,99 

00003 
AVENTAL EM COUVIM BRANCO 
em tecido de algodão forrado com napa e cordão de algodão. medida aproximada: 
altura: 1,20cm x largura: 0,70cm. FERREIRA 

UNITÁ 176 13,06 2.298,56 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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00005 

BALDE 
material polipropileno, com alça resistente, balde resistência proporcional ao volume, 
capacidade 20 litros, formato cônico, bordas reforçadas, cor: azul, cinza, preta ou 
verde. ARQPLAST 

UNITÁ 97 14,90 1.445,30 

00008 
BOBINA (SAQUINHOS PLÁSTICOS) 35X45CM 5KG 
bobina picotada em alta densidade fundo reto próprio para acondicionar alimento, 35 
cm x 45 cm, 500 sacos por bobina, capacidade para 5 kg. HIPERROL 

BB 360 32,00 11.520,00 

00022 DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL E/ OU SABONETE - NOBRE UNITÁ 130 21,94 2.852,20 

00023 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 
DOBRAS - dispenser para papel toalha interfolhado 2 ou 3 dobras 
caracteristicas material plastico abs altura 32 cm largura 26 7 cm 
profundidade 12 8 cm peso 818 g cor branco ou cinza sistema de abertura com travas 
laterais acionadas por pressão NOBRE 

UNITÁ 89 26,16 2.328,24 

00028 
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 
com suporte de plastico, caracteriscas do produto: cabo de polipropileno, cerdas 
sintéticas MV 

UNITÁ 249 5,25 1.307,25 

00032 
FLANELA 
flanela algodão cor amarela dimensões: 60 x 40 cm (altura x largura) variação 
permitida: ± 2cm INTEXTIL 

UNITÁ 1.331 2,23 2.968,13 

00035 
HIPOCLORITO SODIO 1 
hipoclorito sódio 1 galão de 5lts MARINA 

GALAO 594 10,12 6.011,28 

00053 

PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO 
pano de chão, alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção de 7 
umidade, tamanho equivalente a um saco de açucar de 50 kg vazio, medindo pç 7.450 
aproximadamente 60 x 80 cm, gramatura de 22 de batida, peso aproximadamente de 
200gr. INTEXTIL 

UNITÁ 1.711 4,31 7.374,41 

00054 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA 
branco de alta alvura, macio, de alta qualidade, medida: 10cmx30m (tolerância 2%), 
fragrância: neutra, cor: branca, composição: 100% fibras de celulose virgem - não 
reciclado, apresentação: gofrado, com picote, alta absorção, características adicionais: 
ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas a saúde, 
rolo 30 metros pacote com 16 unidades. SUPREME 

PACOT 1.826 23,99 43.805,74 

00061 
REFIL DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 
para dispenser com capacidade de 800 ml o refil. DOMUS 

UNITÁ 1.084 8,11 8.791,24 

00064 

SABONETE LIQUIDO  
aspecto físico líquido cremoso perolado aplicação assepsia das mãos características 
adicionais cocoamidopropil betania lauril eter sulfato de sódio dietanolamida de ácido 
graxo de coco base perolada glicemia metilparabeno galão 05 litros DOMUS 

GALAO 670 13,86 9.286,20 

00078 
TOUCA TIPO DESCARTÁVEL - material polipropileno, sanfonada, na cor branca, 
características adicionais tamanho único com elástico, 
pacote com 100 unidades. NOBRE 

PACOT 160 9,89 1.582,40 

00086 

ÁCIDO MURIÁTICO 
utilizado para limpeza pesada em itens como privadas e sanitários e remoção de 
manchas resultantes da umidade em pisos e paredes de pedras, azulejos, tijolos e 
outros. líquido fumegante incolor a amarelado; composto por ácido clorídrico, 
alcalizantes e água. odor pungente e irritante; altamente corrosivo à maioria dos 
metais; bastante volátil quando concentrado. concentração mínima de 8 % (como hcl). 
frasco de 1 litro. CLARIX 

UNITÁ 292 6,55 1.912,60 

00088 

ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM 
álcool líquido 70° inpm. com 99,8% de eficácia na destruição de bactéria e vírus, desde 
que atue por ao menos 10 minutos na superfície de interesse, indicado para 
desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes com 
maior poder germicida e bactericida. aspecto: líquido, incolor, volátil e inflamável. odor: 
característico de álcool, frasco de 1 litro. UZZO 

FRASC 3.353 6,75 22.632,75 

00089 
 

ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8° - com eficácia na destruição de bactéria e vírus, 
recomendado pela anvisa para utilização em hospitais, centros cirúrgicos, clínicas 
médicas e odontológicas, farmácias e estabelecimentos e ambientes com 
aglomerações, como estações rodoviárias, repartições públicas, bancos e escolas. 
produto usado na limpeza de pisos, paredes, mobiliário, vidros, vidraria, equipamentos, 
tanques de estocagem, tanques de processo, linhas de distribuição de água, 
superfícies de manipulação. aspecto: líquido límpido incolor isento de partículas, 
volátil, inflamável. odor: característico de álcool, frasco de 1 litro. UZZO 

FRASC 1.570 8,69 13.643,30 

TOTAL DO FORNECEDOR: 142.001,59 

 

Vencedor FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 

43.782.859/0001-02 

RUA Estrada do Jatoba, 95 - Diamante (Barreiro) - Belo Horizonte - MG - CEP: 30644200 

31984369700 fcdistribuidora95@gmail.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00021 

DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR CONCENTRADO - 1000ML. 
detergente neutro hospitalar concentrado - 1000ml.concentrado com alto poder de 
limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos 
médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, 
superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. fabricada com veículo, tensoativo 
aniônico, metassilicato de sódio, espessante, tensoativo não iônico e corante. aspecto 
de líquido viscoso, cor amarelada e odor neutro. ph de 7,00 a 9,00, densidade de 0,900 
à 1,100 e viscosidade maior ou igual a 1000. frasco de 1000 ml. H-FLEX 

FRASC 402 8,54 3.433,08 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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00030 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO 
composição: aço carbono. indicado para limpeza de utensílios de cozinha. em fardos 
de 14 x 8 unidades. ASSOLAN 

FARDO 354 5,70 2.017,80 

00036 

LIMPADOR DESENGORDURANTE 
especialmente formulado para propiciar a mais eficiente limpeza em quaisquer níveis 
de sujidades como: superfície engorduradas, estofados,fórmicas, interiores de 
veículos, bancos e tetos plásticos, manchas adesivas, vidros etc (tipo ajax equivalente 
ou superior) frasco com 500 ml. Q.ÓTIMO 

FRASC 1.422 4,45 6.327,90 

00038 

LIMPADOR MULTI-USO LIQUIDO PARA LIMPEZA GERAL 

composição: ingrediente ativo, álcool graxo etoxilado, água, sequestrante, fragrância 
e corante. ingrediente ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1.4%p/p. frasco de 
500 ml. BIO KRISS 

FRASC 1.105 3,24 3.580,20 

00066 

SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA PESADA. 

composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, 
enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. alto desempenho na 
remoção de manchas. rotulo com informacoes sobre o sabao em po, fabricante, 
responsavel tecnico, registro no ministerio da saude ou anvisa. acondicionado em 
caixa de 1kg. KLIP 

CAIXA 647 6,64 4.296,08 

00069 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 15 LITROS 

indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possiveis maus odores 
vindos de lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto, medidas e 
resistencia do saco devem respeitar o padrao abnt de qualidade. pacote com 100 
unidades. ECO PLAST 

PACOT 465 8,99 4.180,35 

00070 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 30 LITROS 

indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possíveis maus odores 
vindos do lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto. as medidas 
e resistência do saco devem respeitar o padrão abnt de qualidade. pacote contendo 
100 unidades. ECO PLAST 

PACOT 520 11,92 6.198,40 

TOTAL DO FORNECEDOR: 30.033,81 

 

Vencedor MELISSA FIGUEIREDO MARQUES 

38.493.787/0001-43 

RUA Rua Coronel Randolfo Simões, 1215 - Boa Vista - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700102 

3137737594 vendasdistribuidorarocha@gmail.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00049 

LUVA EM PVC 
na cor verde com suporte têxtil e 36cm de comprimento e acabamento liso. 
confeccionadas com composto especial de cloreto de polivinilo, com suporte têxtil em 
malha 100% algodão, proporcionando absorção ao suor e conforto ao usuário. 
proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes; resistente ao rasgamento e excelente 
flexibilidade; resistência química adequada para trabalhos que necessitem resistência 
à ação de óleos, graxas, ácidos, gorduras, umidade e agentes químicos tais como 
classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. 
Danny 

PAR 1.180 16,25 19.175,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 19.175,00 

 
 

Cordisburgo, 06 de dezembro de 2022 
 
 
 
 

 
 
 

LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 
Pregoeiro 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

O Prefeito do Município de Cordisburgo, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, HOMOLOGA o Processo 

Licitatório nº 095/2022, Modalidade Pregão, destacando os vencedores do certame na 

forma que segue: 

 

Vencedor EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 

17.591.262/0001-70 

RUA DA DEMOCRACIA, 347 - KENNEDY - CONTAGEM - MG - CEP: 3133336780 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00012 

CERA LIQUIDA 
cor incolor leitoso, composição parafina,cera de polimento,óleo vegetal idrogena, 
características adicionais antiderrapante, frasco c/ alça, tampa dosadora, va, aplicação 
limpeza de pisos, frasco de 750 ml. llimp 

FRASC 377 4,77 1.798,29 

00013 

CERA LIQUIDA LEITOSA GALÃO 5 LITROS 
cera líquida incolor leitosa, leitoso, composição parafina,cera de polimento,óleo vegetal 
hidrogena. proteção e brilho intenso para todos os tipos de piso. Ideal para pisos 
laváveis, sintecados, vinílicos e similares. Embalagem branca contendo 5 litros. galão 
com alça para transporte. padrão de qualidade igual ou superior a brilhowax, inglesa ou 
bravo. llimp 

GALÃO 156 19,23 2.999,88 

00019 
DESINFETANTE PARA USO GERAL 
bactericida e germicida , não danifica o brilho natural, com perfume agradável de 
lavanda. Galão de 5 litros bio 

GALAO 381 10,00 3.810,00 

00029 

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE DUAS FACES 
sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra 
em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas 
devidamente sobrepostas e firmemente unidas. quando embebida em detergente não 
deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. 
produto destinado à limpeza em geral, devendo ser 
capaz de remover resíduos e incrustações. a esponja deverá vir embalada em sacos 
plásticos transparentes, contendo as informações exigidas pela legislação em vigor. 
Brilhus 

UNITÁ 1.025 0,85 871,25 

00047 
LUSTRA MÓVEIS 
lustra móveis componentes base de silicone, aroma lavanda, aplicação móveis e 
superfícies lisas, aspecto físico liquido, frasco de 200 ml. Barabarex 

FRASC 129 2,90 374,10 

00048 

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M 
luva de látex natural para limpeza pesada - tamanho m na cor amarela interior flocado 
palma antiderrapante comprimento: 31 cm espessura: 0 60 mm igual ou superior a 
mucambo Nobre 

PAR 1.506 4,64 6.987,84 

00055 

PAPEL TOALHA 3 DOBRAS 1000 FOLHAS 
material papel, tipo folha 3 dobras, resistentes -100% celulose virgem alta absorção 
comprimento 23, largura 22, cor branca, características adicionais interfolhadas, pacote 
com 1000 folhas. Uppaer 

PT 2.782 9,70 26.985,40 

00056 
PASTILHA ADESIVA SANITARIA 
pastilha sanitária adesiva lavanda caixa com 3 unidades referência: pato purific Sany 

CAIXA 832 4,80 3.993,60 

00065 
SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90, TIPO COM PERFUME, 
FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO P Motivus 

UNITÁ 276 1,60 441,60 

00067 

SABÃO GLICERINADO EM BARRA NEUTRO 
sabão glicerinado em barra neutro. produto destinado à lavagem de tecidos, louças e 
talheres. composição: sais de ácidos graxos e coadjuvantes. aspecto: 
barra sólida translúcida. embalagens com 5 unidades de 200g, pesando 
aproximadamente 1kg a embalagem, pacote com 5 unidades. Marluce 

PACOT 390 7,95 3.100,50 

00068 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS 
indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possíveis maus odores 
vindos do lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto. as medidas 
e resistência do saco devem respeitar o padrão abnt de qualidade. pacote contendo 
100 unidades. MARCA PROPRIA 

PACOT 722 32,54 23.493,88 

00071 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 50 LITROS 
indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possíveis maus odores 
vindos do lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto. as medidas 
e resistência do saco devem respeitar o padrão abnt de qualidade. pacote contendo 
100 unidades. MARCA PROPRIA 

PACOT 523 15,29 7.996,67 

00072 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PACOT 398 40,20 15.999,60 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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HOSPITALARES/INFECTANTES CAPACIDADE DE 100 LITROS 
constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita 
resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. solda de 
fundo contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a 
perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, 
diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula, 
compatível com os padrões da abnt e do ipt. Pacote com 100 unidades. MARCA 
PROPRIA 

00073 

SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/INFECTANTES CAPACIDADE DE 50 LITROS 
Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, capacidade 
de 50 litros, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma 
perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. 
solda de fundo contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde 
circula, compatível com os padrões da abnt e do ipt. pacote com 100 unidades. MARCA 
PROPRIA 

PACOT 365 21,09 7.697,85 

00074 
SACO PLASTICO EM POLIETILENO ( PEAD ) TRANSPARENTE – 50 x 80 cm 
com sanfona lateral ideal para acondicionar alimentos ( cesta basica ) espessura 0.007 
micras, em pacotes de 100 unidades. MARCA PROPRIA 

PACOT 404 45,79 18.499,16 

00075 

SAPONÁCEO 
saponáceo, composição detergente, aniônico, corante, aromatizante e ele-, aplicação 
limpeza, características adicionais biodegradável, aspecto físico pó, frasco de 300 ml. 
Sany 

FRASC 421 3,30 1.389,30 

00087 

ÁGUA SANITÁRIA 
solução aquosa à base de água sanitária hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de 
cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de 6 meses). 
Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio 
e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. ação como alvejante e desinfetante 
de uso geral. composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 
3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l. aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. validade: não inferior a 04 (quatro) 
meses, a partir do recebimento definitivo pelo município. fabricação, validade e lote 
impressos na embalagem. embalagem: embalagem c/1000ml, em formato anatômico 
que facilite o manuseio, dificultando escorregar da mão do usuário. tampa principal 
rosqueável e tampa secundária com bico dosador. segurança: encaixe das tampas 
deve impedir o derrame do líquido mesmo com o frasco inclinado ou virado, durante 1 
(um) minuto. frasco deve suportar queda de até 60cm sem estourar ou permitir saída 
de qualquer quantidade líquido, frasco c/1000ml. Reiclena 

FRASC 957 2,35 2.248,95 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 128.687,87 

 

Vencedor DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA 

20.776.241/0001-34 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 364 - CENTRO - CURVELO - MG - CEP: 35790000 

3837216983 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00006 

BALDE 12 LITROS 

material polipropileno, com alça resistente, balde resistência proporcional ao volume, 

capacidade 12 litros, formato cônico, bordas reforçadas, cor: azul, cinza, preta ou verde.  

ARQPLAST 

UND 105 9,62 1.010,10 

00016 

CONJUNTO LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA RETANGULAR 

conjunto com 04 lixeiras basculantes para coleta seletiva 60 litros, com tampa basulante 
com suporte em aço resistente e com adesivos de identificação. pintura nas cores 
amarelo, azul, verde e vermelho. JERBRA 

CONJU 09 687,78 6.190,02 

00026 
ESCOVA DE LAVAR ROUPA 

escova de lavar roupa base de plástico tamanho aproximada de 15cm HALLEY 
UNITÁ 137 2,91 398,67 

00034 HIPOCLORITO DE SODIO 1% EM FRASCO DE 1 LITRO - MARINA UNITÁ 50 2,92 146,00 

00043 

LIXEIRA REDONDA DE 20 LITROS 

com tampa, pedal de acondicionamento em aço galvanizado 1010/20, material 

polietileno de media densidade, cor branca , dimensão 30 x altura 37 cm, litragem 20 

litros, sem rodas. ARQPLAST 

UNITÁ 79 76,28 6.026,12 

00059 
PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 

(80CM). - HALLEY 
UNITÁ 166 5,95 987,70 

00062 

RODO MADEIRA DE 40 CM 

com borracha eva dupla e colorida. ideal para enxugar grandes áreas, com durabilidade 

e qualidade. cabo madeira plastificado 1,2 metro. HALLEY 

UNITÁ 133 7,37 980,21 

00063 
RODO MADEIRA DE 60 CM 

com borracha eva dupla e colorida. ideal para enxugar grandes áreas, com durabilidade 
e qualidade. Cabo madeira plastificado 1,2 metro. HALLEY 

UNITÁ 112 8,57 959,84 

00076 
SUPER RODO PLASTICO 40CM 

com cabo de madeira revestido com material plástico e borracha dupla em eva. HALLEY 
UNITÁ 15 7,00 105,00 

00077 SUPER RODO PLÁSTICO 60 CM UNITÁ 10 8,00 80,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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com cabo de madeira revestido com material plástico e borracha dupla em eva. HALLEY 

00085 
VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA 

material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 11, comprimento 

cerdas mínimo 15, características adicionais base formato trapézio. HALLEY 

UNITÁ 172 12,62 2.170,64 

TOTAL DO FORNECEDOR: 19.054,30 

 

Vencedor WTRADE INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA 

21.856.981/0001-43 

RUA JACSON PASSOS, 88 - GOIANIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

3134937170 vendas@wtradebrasil.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00004 

AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC COM FORRO EM TECIDO DE POLIÉSTER 
com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eletronicamente e utilizadas para 
ajuste nas costas. indicado para proteção do usuário e de suas vestimentas contra 
umidade proveniente de operação com o uso de água ou produto químico. MAICOL 

UNITÁ 1.115 12,78 14.249,70 

00007 

BALDE ESPREMEDOR DE MOP DOBLO 30 LITROS 
para carro funcional america - balde com sistema de 2 águas com divisória para 18 e 
12 litros; dreno de escoamaento de água suja e rodízios para facilitar seu deslocamento 
; cor amarelo da marca bralimpa. BRALIMPIA 

UNITÁ 15 477,21 7.158,15 

00010 
BOLSA PARA CARRINHO DE LIMPEZA 
na cor amarelo - tamanho único - com ziper frontal. padrão de qualidade: equivalente 
ou superior a bralimpia BRALIMPIA 

UNITÁ 07 145,24 1.016,68 

00015 

CESTO PARA LIXO REFORCADO CAPACIDADE 20 LITROS 
Cesto para lixo reforcado - capacidade 20 litros totalmente vedado que impeça a 
passagem de resíduos e líquidos com tampa plástica com ajuste perfeito bloqueando 
a difusão de odores indesejáveis confeccionada em material não corrosivo aos gases 
pelo uso prolongado. ARQPLAST 

UNITÁ 47 21,27 999,69 

00017 

DESINFETANTE LIQUIDO INCOLOR MATA 99,9% DOS GERMES, BACTERIAS E 
FUNGOS 
composição: água, benzalkonium chloride, ammonium hydroxide, edta, fragrancia, 
benzisothiazolinone. embalagem contendo 1 litro. BIOKRISS 

FR 1.024 3,94 4.034,56 

00024 
EMBALAGEM DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 
saco com aba adesiva de 3 cm, dimensão 22 cm x 30 cm mais aba de 3 cm, incolor, 
pacote com 100 unidades PLAST 

PACOT 211 24,89 5.251,79 

00025 

EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO NÚMERO 2 
embalagem de saco plástico número 2, com medidas de 25 cm x 35 cm, com 
capacidade para 2 kg. embalados em rolos contendo aproximadamente 2 kg. indicados 
para embalar alimentos. PLAST 

ROLO 229 36,62 8.385,98 

00027 
ESCOVA PARA LIMPEZA DAS UNHAS 
com cerdas de nylon para higiene adequada das unhas e da pele ao redor das unhas. 
composição: polipropileno e cerdas de nylon. ESCOBEL 

UNITÁ 94 3,93 369,42 

00031 
ESPREMEDOR COM PRESSAO SUPERIOR 
compativel com carro multifuncional america- espremedor doblô ny112- marca 
bralimpia. BRALIMPIA 

UNITÁ 7 351,80 2.462,60 

00033 

FRASCO MULTIUSO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA 
ideal para o armazenamento e o transporte de produtos cremosos ou líquidos como 
sabonete líquido shampoo creme acetona e outros, capaz de economizar até 50% do 
produto para evitar o desperdício por evaporação, frasco de 500 ml. GOEDERT 

UNITÁ 260 8,62 2.241,20 

00037 

LIMPADOR LIQUIDO DE CERAMICAS 
limpador liquido de ceramicas, azulejos, manchas e incrustações de pisos com alto 
poder desincrustante e removedor de sujeiras pesadas. composição: ácido sulfônico, 
coadjuvante, tensoativo não iônico, fragrância, corante e água (igual ou superior ao 
azulim) frascos com 500ml. WORKER 

FRASC 608 4,09 2.486,72 

00040 

LIXEIRA BASCULANTE DE 100 LITROS 
Lixeira modelo: basculante tipo: cesto de lixo aplicação: residências hotéis hospitais 
restaurantes material: polipropileno cor: preta dimensões externas: a 83 5 x l 45 x c 45 
– cm peso: 3 330 g litragem: 100 litros ARQPLAST 

UNITÁ 19 99,47 1.889,93 

00041 

LIXEIRA BASCULANTE DE 50 LITROS 
lixeira tipo: basculante aplicação: residências hoteis hospitais restaurantes material: 
polipropileno cor: preta embalagem: 3 dimensões externas: l 41 0 x c 32 5x a 77 5 – cm 
peso: 1 610 g litragem: 50 litros ARQPLAST 

UNITÁ 31 59,67 1.849,77 

00042 
LIXEIRA PARA BANHEIRO 
retangular com pedal e tampa. especificações: capacidade de 12 litros, material em 
polipropileno. dimensões (axlxp): 20 mm x 305 mm x 210 mm. PLAST 

UNITÁ 89 34,88 3.104,32 

00046 

LIXEIRA RETANGULAR 60 LITROS 
lixeira retangular com pedal e rodas especificações técnicas: material: polipropileno 
capacidade: 60 litros altura: 69cm largura: 44cm comprimento: 40cm espessura: 2 5mm 
cor: preta PLAST 

UNITÁ 46 135,2 6.219,20 

00051 LUVA RASPA DE COURO - PLASTCOR PAR 126 9,71 1.223,46 

00052 

PALHA DE ACO GROSSA 
palha de aco grossa, composição: aço carbono, para uso profissional e 
doméstico,própria para remover excessos de tinta, papel de parede e ferrugem, 
indicada para pisos de madeira e assoalhos, aproximadamente de 25 gramas o 
pacote. AÇO BOM 

PACOT 195 1,64 319,80 

00057 
PORTA-DETERGENTE PARA PIA EM PLÁSTICO 
resistente, na cor branca. com três compartimentos, para frasco de detergente, sabão 

UNITÁ 141 8,56 1.206,96 
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e esponja. dimensões aproximadas 26x14x4cm. PLAST 

00079 

VASSOURA 
vassoura, material cerdas palha, material cabo madeira, comprimento cerdas 60, 
características adicionais com cabo, tipo cabo comprido, aplicação limpeza em geral. 
WT 

UNITÁ 167 11,92 1.990,64 

00080 

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO 
vassoura de pêlo sintético com 30 cm de comprimento. corpo e cabo em madeira 
resistente, lixada com pontas arredondadas. o cabo poderá ser pregado ou firmemente 
fixável ao corpo. cabo medindo aproximadamente 120 cm. comprimento das cerdas: 
mínimo de 4,5 cm. WT 

UNITÁ 255 10,98 2.799,90 

00081 

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO 60 CM 
com 60 cm de comprimento, corpo de plástico e cabo de madeira resistente, lixada 
com pontas arredondas, firmemente fixãvel ao corpo em rosca, cabo medindo 
aproximadamnete 120 cm, comprimento das cerdas minimo de 4,5 cm . WT 

UNITÁ 170 20,97 3.564,90 

00082 

VASSOURA DE TETO COM CERDAS BICOLORES 
em formato circular. acompanha um prolongador plástico com 23 milímetros de 
diâmetro para juntar dois cabos. permite limpar as paredes com maior desenvoltura. 
produzida 100% em material reciclado. ideal para limpar o paredes e lugares de difícil 
acesso. WT 

UNITÁ 125 22,72 2.840,00 

00083 

VASSOURA P.E.T TIPO PIAÇAVA ROBUSTA 
produzida com cerdas resistentes de p.e.t. 0,70mm, sobre base sintetica (as cerdas 
não quebram c/ facilidade). cabo de madeira plastificado afixado por rosca ecológica, 
eficaz e muito mais durável e de fácil higienização. WT 

UNITÁ 10 15,00 150,00 

00084 VASSOURA PET REDONDA - vassoura pet redonda WT UNITÁ 369 22,15 8.173,35 

TOTAL DO FORNECEDOR: 83.988,72 

 

Vencedor NG COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

36.976.621/0001-52 

RUA Rua Maria José AssumpçãoA, 154 - Jardinópolis - Belo Horizonte - MG - CEP: 30532190 

3133337791 comercial@brilhex.com.br 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00001 
ALCOOL GEL A 70% 
princípio ativo - alcool etílico 70%. elimina 99,9% das bacterias. uso restrito em nidades 
de saude com registro na anvisa. frasco contendo 480 gr. BRILHEX/SAFIRA 

UNITÁ 1.054 4,93 5.196,22 

00018 

DESINFETANTE PARA HOSPITAIS SANITARIOS PUBLICOS 
referência: bio calips - desinfetante: sanitizante (vírus/bactérias) aplicável em pisos 
sanitários paredes e outras áreas como hospitais clínicas ambulatórios sanitários 
públicos apresentação: embalagem com 5 litros BRILHEX 

GALAO 86 16,04 1.379,44 

00020 

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 500ML 
detergente neutro concentrado 500ml com formula concentrada sendo mais 
consistente e eficiente na remoção de gordurar neutro com bico dosador composição: 
alquil benzeno sulfonado de sódio linear alquil benzeno sulfonato de trietanolamina 
lauril éster BRILHEX 

FRASC 1.796 1,44 2.586,24 

00039 

LIMPADOR PARA VIDROS 
limpador para vidros composição: lauril éter sulfato de sódio coadjuvantes corante 
solvente água informação adicional: limpa e dá brilho mantém vidros limpos e 
brilhantes com álcool apresentação: embalagem de 500 ml com gatilho pulverizador 
BRILHEX 

FRASC 558 10,03 5.596,74 

00058 
PRODUTO DE LIMPEZA DE ALUMINIO 
produto para limpeza de alumínio utilizado em utensílios de cozinha referência: brilho 
alumínio acondicionado em frasco de 500ml BRILHEX 

FRASC 690 2,30 1.587,00 

00060 
REFIL DE ALCOOL EM GEL 
antisseptico a 70% para dispenser- 800ml perfil. BRILHEX/SAFIRA UNITÁ 1.114 9,87 10.995,18 

TOTAL DO FORNECEDOR: 27.340,82 

 

Vencedor COMERCIAL TBS LTDA 

47.861.073/0001-31 

RUA Rua Ipê-do-campo, 205 - Etelvina Carneiro - Belo Horizonte - MG - CEP: 31746135 

31988338346 thulio.santana@outlook.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00002 

AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 
perfuma e elimina odores; fácil aplicação; dura por até 1 hora. composição: 
emulsificante, anti-oxidante, fragrância, veículo e propelentes. embalagem de 360ml. 
fragrãncia: lavanda. BASTOM 

UND 261 8,59 2.241,99 

00003 
AVENTAL EM COUVIM BRANCO 
em tecido de algodão forrado com napa e cordão de algodão. medida aproximada: 
altura: 1,20cm x largura: 0,70cm. FERREIRA 

UNITÁ 176 13,06 2.298,56 

00005 BALDE UNITÁ 97 14,90 1.445,30 
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material polipropileno, com alça resistente, balde resistência proporcional ao volume, 
capacidade 20 litros, formato cônico, bordas reforçadas, cor: azul, cinza, preta ou 
verde. ARQPLAST 

00008 
BOBINA (SAQUINHOS PLÁSTICOS) 35X45CM 5KG 
bobina picotada em alta densidade fundo reto próprio para acondicionar alimento, 35 
cm x 45 cm, 500 sacos por bobina, capacidade para 5 kg. HIPERROL 

BB 360 32,00 11.520,00 

00022 DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL E/ OU SABONETE - NOBRE UNITÁ 130 21,94 2.852,20 

00023 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 
DOBRAS - dispenser para papel toalha interfolhado 2 ou 3 dobras 
caracteristicas material plastico abs altura 32 cm largura 26 7 cm 
profundidade 12 8 cm peso 818 g cor branco ou cinza sistema de abertura com travas 
laterais acionadas por pressão NOBRE 

UNITÁ 89 26,16 2.328,24 

00028 
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 
com suporte de plastico, caracteriscas do produto: cabo de polipropileno, cerdas 
sintéticas MV 

UNITÁ 249 5,25 1.307,25 

00032 
FLANELA 
flanela algodão cor amarela dimensões: 60 x 40 cm (altura x largura) variação 
permitida: ± 2cm INTEXTIL 

UNITÁ 1.331 2,23 2.968,13 

00035 
HIPOCLORITO SODIO 1 
hipoclorito sódio 1 galão de 5lts MARINA 

GALAO 594 10,12 6.011,28 

00053 

PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO 
pano de chão, alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção de 7 
umidade, tamanho equivalente a um saco de açucar de 50 kg vazio, medindo pç 7.450 
aproximadamente 60 x 80 cm, gramatura de 22 de batida, peso aproximadamente de 
200gr. INTEXTIL 

UNITÁ 1.711 4,31 7.374,41 

00054 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA 
branco de alta alvura, macio, de alta qualidade, medida: 10cmx30m (tolerância 2%), 
fragrância: neutra, cor: branca, composição: 100% fibras de celulose virgem - não 
reciclado, apresentação: gofrado, com picote, alta absorção, características adicionais: 
ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas a saúde, 
rolo 30 metros pacote com 16 unidades. SUPREME 

PACOT 1.826 23,99 43.805,74 

00061 
REFIL DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 
para dispenser com capacidade de 800 ml o refil. DOMUS 

UNITÁ 1.084 8,11 8.791,24 

00064 

SABONETE LIQUIDO  
aspecto físico líquido cremoso perolado aplicação assepsia das mãos características 
adicionais cocoamidopropil betania lauril eter sulfato de sódio dietanolamida de ácido 
graxo de coco base perolada glicemia metilparabeno galão 05 litros DOMUS 

GALAO 670 13,86 9.286,20 

00078 
TOUCA TIPO DESCARTÁVEL - material polipropileno, sanfonada, na cor branca, 
características adicionais tamanho único com elástico, 
pacote com 100 unidades. NOBRE 

PACOT 160 9,89 1.582,40 

00086 

ÁCIDO MURIÁTICO 
utilizado para limpeza pesada em itens como privadas e sanitários e remoção de 
manchas resultantes da umidade em pisos e paredes de pedras, azulejos, tijolos e 
outros. líquido fumegante incolor a amarelado; composto por ácido clorídrico, 
alcalizantes e água. odor pungente e irritante; altamente corrosivo à maioria dos 
metais; bastante volátil quando concentrado. concentração mínima de 8 % (como hcl). 
frasco de 1 litro. CLARIX 

UNITÁ 292 6,55 1.912,60 

00088 

ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM 
álcool líquido 70° inpm. com 99,8% de eficácia na destruição de bactéria e vírus, desde 
que atue por ao menos 10 minutos na superfície de interesse, indicado para 
desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes com 
maior poder germicida e bactericida. aspecto: líquido, incolor, volátil e inflamável. odor: 
característico de álcool, frasco de 1 litro. UZZO 

FRASC 3.353 6,75 22.632,75 

00089 
 

ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8° - com eficácia na destruição de bactéria e vírus, 
recomendado pela anvisa para utilização em hospitais, centros cirúrgicos, clínicas 
médicas e odontológicas, farmácias e estabelecimentos e ambientes com 
aglomerações, como estações rodoviárias, repartições públicas, bancos e escolas. 
produto usado na limpeza de pisos, paredes, mobiliário, vidros, vidraria, equipamentos, 
tanques de estocagem, tanques de processo, linhas de distribuição de água, 
superfícies de manipulação. aspecto: líquido límpido incolor isento de partículas, 
volátil, inflamável. odor: característico de álcool, frasco de 1 litro. UZZO 

FRASC 1.570 8,69 13.643,30 

TOTAL DO FORNECEDOR: 142.001,59 

 

Vencedor FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 

43.782.859/0001-02 

RUA Estrada do Jatoba, 95 - Diamante (Barreiro) - Belo Horizonte - MG - CEP: 30644200 

31984369700 fcdistribuidora95@gmail.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00021 

DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR CONCENTRADO - 1000ML. 
detergente neutro hospitalar concentrado - 1000ml.concentrado com alto poder de 
limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos 
médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, 
superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. fabricada com veículo, tensoativo 
aniônico, metassilicato de sódio, espessante, tensoativo não iônico e corante. aspecto 
de líquido viscoso, cor amarelada e odor neutro. ph de 7,00 a 9,00, densidade de 0,900 
à 1,100 e viscosidade maior ou igual a 1000. frasco de 1000 ml. H-FLEX 

FRASC 402 8,54 3.433,08 

00030 ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO 354 5,70 2.017,80 
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composição: aço carbono. indicado para limpeza de utensílios de cozinha. em fardos 
de 14 x 8 unidades. ASSOLAN 

00036 

LIMPADOR DESENGORDURANTE 
especialmente formulado para propiciar a mais eficiente limpeza em quaisquer níveis 
de sujidades como: superfície engorduradas, estofados,fórmicas, interiores de 
veículos, bancos e tetos plásticos, manchas adesivas, vidros etc (tipo ajax equivalente 
ou superior) frasco com 500 ml. Q.ÓTIMO 

FRASC 1.422 4,45 6.327,90 

00038 

LIMPADOR MULTI-USO LIQUIDO PARA LIMPEZA GERAL 

composição: ingrediente ativo, álcool graxo etoxilado, água, sequestrante, fragrância 
e corante. ingrediente ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1.4%p/p. frasco de 
500 ml. BIO KRISS 

FRASC 1.105 3,24 3.580,20 

00066 

SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA PESADA. 

composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, 
enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. alto desempenho na 
remoção de manchas. rotulo com informacoes sobre o sabao em po, fabricante, 
responsavel tecnico, registro no ministerio da saude ou anvisa. acondicionado em 
caixa de 1kg. KLIP 

CAIXA 647 6,64 4.296,08 

00069 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 15 LITROS 

indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possiveis maus odores 
vindos de lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto, medidas e 
resistencia do saco devem respeitar o padrao abnt de qualidade. pacote com 100 
unidades. ECO PLAST 

PACOT 465 8,99 4.180,35 

00070 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 30 LITROS 

indicado para suportar bastante volume e peso sem comprometer a qualidade, 
garantindo a não ruptura no momento de transporte e evitando possíveis maus odores 
vindos do lixo. fabricado em polietileno de alta densidade e pigmento preto. as medidas 
e resistência do saco devem respeitar o padrão abnt de qualidade. pacote contendo 
100 unidades. ECO PLAST 

PACOT 520 11,92 6.198,40 

TOTAL DO FORNECEDOR: 30.033,81 

 

Vencedor MELISSA FIGUEIREDO MARQUES 

38.493.787/0001-43 

RUA Rua Coronel Randolfo Simões, 1215 - Boa Vista - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700102 

3137737594 vendasdistribuidorarocha@gmail.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

00049 

LUVA EM PVC 
na cor verde com suporte têxtil e 36cm de comprimento e acabamento liso. 
confeccionadas com composto especial de cloreto de polivinilo, com suporte têxtil em 
malha 100% algodão, proporcionando absorção ao suor e conforto ao usuário. 
proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes; resistente ao rasgamento e excelente 
flexibilidade; resistência química adequada para trabalhos que necessitem resistência 
à ação de óleos, graxas, ácidos, gorduras, umidade e agentes químicos tais como 
classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. 
Danny 

PAR 1.180 16,25 19.175,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 19.175,00 

 
 

Cordisburgo, 06 de dezembro de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MAURÍCIO GOMES 
Prefeito Municipal 
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