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PR22/2021Licitação: Modalidade: Pregão SimRegistro de preço: Controla quantidade: Sim
A presente  licitação  tem por  objeto  o  REGISTRO DE  PREÇOS para  possível  aquisição  de  materiais  de  higiene  e  limpeza,  copa  e  cozinha,  materiais  de  consumo e  outros
(complementar),  conforme  relação  de  itens  constantes  no  Anexo  I  deste  edital.

Objeto:

211-MERCADO POLIANE LTDACredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

551 - Aromatizandte automotivo tipo cartão30/04/2021 UN1
Aromatizandte automotivo tipo cartão com fragrâncias variadas de primeira qualidade com ação instantânea e aroma de longa duração.  Possui 10 cm de comprimento e 5
Gramas.
15087 - Neutralizador de odores 500ml, clorete de alquil dimetil amonio 0,8%, arromas a escolher, conforme nessecidade.30/04/2021 UN9
8192 - Protetor solar Kids/ infantil 110 ml FPS 30 (fator) cremoso.30/04/2021 UN11
Protetor solar Kids/ infantil com no mínimo 110 ml, no mínimo FPS 30 (fator) cremoso, c/ registro no ministério da saúde.
8510 - Repelente infantil aerosol 200ml, hipoalergênico30/04/2021 UN15
Repelente infantil aerossol 200ml, hipoalérgico, dermatologicamente testado. Para uso em crianças a partir dos 6 meses.
9569 - Toalha de banho cores claras medindo no mínimo 0,70x1,40m30/04/2021 UN24
9574 - Toalha de boca para bebê medindo apox. 45x30cm30/04/2021 UN25
Toalha de boca para bebê. Tamanho mínimo 45x30cm, tecido 100% algodão. Cores azul e rosa, a escolher no momento da solicitação.
9575 - Toalha de rosto claras, medindo no mínimo 50x80cm.30/04/2021 UN26
9576 - Toalha de rosto escuras, medindo no mínimo 50x80cm.30/04/2021 UN27

4868-ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDACredor/Fornecedor:

2388 - Casco de botijão de gás vazio30/04/2021 UN3
Casco de botijão de gás: produzido de aço carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura, 13Kg, com diâmetro de 360mm e altura de 476mm, pressão interna de 2 a 7 Kg/cm².
Válvula segue Norma ABNT NBR 8614.
4434 - Gás de Cozinha botijão de 13kg sem casco30/04/2021 UN6
Gás de cozinha em botijão de 13Kg sem casco. Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijão de 13 kg. Os botijões deverão possuir rótulos indicando prazo de validade
e lacre de garantia, devendo estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

4435 - Gás P4530/04/2021 UN7
Gás P45. Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijão de 45 kg. Os botijões deverão possuir rótulos indicando prazo de validade e lacre de garantia, devendo estar
em conformidade com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e da ANP (Agência Nacional de Petróleo).
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