
Município de Tupanciretã

Setor de Licitações e Contratos

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Centro - Tupanciretã/RS – Fone: 55 32727500
www.tupancireta.rs.gov.br e-mail: licitacao@tupancireta.rs.gov.br

ATA COMPLEMENTAR 001/2022

Pregão Presencial nº 01/2022

No dia 02 de fevereiro de 2022 as 08h30min ocorreu na Sala de Licitações do Centro

Administrativo da Prefeitura Municipal de Tupanciretã a sessão pública de lances do Pregão Presencial nº

01/2022, cujo objeto é a a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, destinados a

atender a demanda das secretarias municipais, através do Sistema de Registro de Preço, para entrega

fracionada, de acordo com a necessidade do município, conforme especificações constantes do Anexo I –

Termo de Referência deste Edital

Foram credenciados a participar do processo os fornecedores WE COMERCIO DE PRODUTOS E

UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI (30.986.684/0001-03), KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

ME (27.403.752/0001-50), ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI (32.294.504/0001-58), ODIMED

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (42.188.256/0001-14) e

MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA (01.706.665/0001-88).

Devido a problemas deste o inicio do processo no sistema Portal de Compras Públicas, ao ocorrer a

finalização da sessão publica de lances com a declaração dos vencedores, o fornecedor ODIMED

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (42.188.256/0001-14),

que tem itens na qual se sagrou vencedor, acabou ficando de fora da lista de vencedores, e seus itens foram

destinados erroneamente aos demais fornecedores participantes.

No Portal de Compras Públicas não era mais possível corrigir a lista de vencedores, mas em tempo

nesta Ata listo os itens, valores e marcas dos itens vencidos pelo fornecedor ODIMED COMERCIO

VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (42.188.256/0001-14):

04
Álcool 70º líquido, princípio ativo, etilico
hidratado parahigienização, eficaz para o
combate de vírus, bactérias,
etc. Embalagem de 1 litro, com registro na
ANVISA.

R$ 7,20 UZU CLEAN

05 Álcool etilico hidratado 92,8° INPM,
embalagem de 1
litro, com registro na ANVISA

R$ 8,42 ITAJA
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45

Luva de látex multiuso, confeccionada em
borracha natural, com flexibilidade e aderência,
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na
face dorsal e punho, formato anatômico,
reutilizável, tamanho G

R$ 5,60

Medix

46

Luva de látex multiuso, confeccionada em
borracha natural, com flexibilidade e aderência,
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa
na face dorsal e punho, formato anatômico,

R$ 5,60
Medix

47

Luva de látex multiuso, confeccionada em
borracha natural, com flexibilidade e aderência,
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na
face dorsal e punho, formato anatômico,
reutilizável, tamanho P

R$ 5,60

Medix

67

Sabão em pó, contendo tensoativo amônico,
branqueador óptico, alquic benzeno e sulfanato de
sódio, alvejante seguro para roupas, com cris- tais
revitalizadores de alvejante, emb. 1 kg, com
registro na ANVISA

R$ 5,61

LIPON

75

Saco para acondicionamento de lixo em rolo,
capacidade para 50 litros, com fundo reforçado e
super resistente, destacáveis individualmente
com picote, rolo com no mínimo 50 unidades

R$ 11,05
GB

76

Saco para acondicionamento de lixo em rolo,
capacidade para 100 litros, com fundo reforçado e
super resistente, destacáveis individualmente
com picote, rolo com no mínimo 25 unidades

R$ 11,81
GB

81 Spray desodorizador de ar, emb. 400 ml, com
registro na ANVISA

R$ 11,29 Ultra Fresh

82 Spray multi inseticida para mosquito, inodor,
emb.
300ml, com registro na ANVISA

R$ 6,77 ULTRA
INSET

85 Touca descartável, sanfonada, branca, com
elástico, pacote com 100 unidades

R$ 12,90 Descarpac
k

Também os itens abaixo necessitavam apresentação de amostras e de aprovação de marcas, sendo

que conforme Edital havia previsão de marcas pré aprovadas, foram a seguir os fornecedores vencedores

em 1ª classificação e marcas:

Item Descrição Fornecedor
vencedor

Marcas Aprovadas

01 Absorvente com abas, malha seca, emb. com 8
unidades, com registro na ANVISA

KAPRICHO COTTON LINE
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02
Água sanitária, princípio ativo: hipoclorito de
sódio. Teor de cloro ativo entre 2,0% - 2,5% p/p.
Embalagem de 2 litros, com registro na
ANVISA

KAPRICHO Proquill

06

Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros,
composto por tensoativo catiônico, ceramidas,
conservantes, corante, opacificante, fragrância e
água. Componente Ativo: Cloreto de Dialquil
Dimetil Amônio. Com registro na ANVISA

KAPRICHO

Proquill

07
Aparelho de barbear descartável, com lâminas
duplas, cabo emborrachado, embalagem com no
mínimo duas unidades

MEDPLUS Prestobarba

08
Avental em brim, 100% algodão, modelo unissex,
com regulagem de altura no pescoço, com
medidas mínimas de 110 x 60, na cor branca

XXXXXXX
DESERTO

09 Bolsa de algodão para limpeza, não alvejada, com
medidas mínimas de 60 cm x 80 cm

WE Martins

10 Bolsa branca para limpeza, alvejada, 100 %
algodão, com medidas mínimas de 60 cm x 80 cm

WE Martins

11

Cera em pasta, com poralina, cera de polietileno,
óleo vegetal hidrogenado, solvente de petróleo e
corante, vermelha, emb. com 180 g, com registro
na ANVISA

XXXXX
DESCLASSIFICAD
OS - DESERTO

12

Cera em pasta, com poralina, cera de polietileno,
óleo vegetal hidrogenado, solvente de petróleo e
corante, amarela, emb. com 180 g, com registro
na ANVISA

XXXXX
DESCLASSIFICAD
OS-DESERTO

13

Cera líquida incolor, dispersão acrílica
metalizada, emulsão de polietileno, agente
nivelador, agente formador de filme, plastificante,
conservante, fragrância e água,
embalagem com 750 ml, com registro na ANVISA

KAPRICHO

PROQUILL

14

Cera líquida vermelha, dispersão acrílica
metalizada, emulsão de polietileno, agente
nivelador, agente formador de filme, plastificante,
conservante, fragrância, corante e água,
embalagem com 750 ml, com registro na
ANVISA

KAPRICHO

PROQUILL

15 Cera líquida amarela, dispersão
acrílicametalizada, emulsão de

polietileno, agente
nivelador, agente formador de filme,

KAPRICHO PROQUILL
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plastificante, conservante, fragrância, corante e
água, embalagem com 750 ml, com registro na
ANVISA

20

Desinfetante, de uso geral, com tensoativo
catiônico, não iônico, conservante, sequestraste,
corante fragrância e veículo componente ativo
0,50% de cloreto de dialquil dimetil
amônio/cloreto de alquil dimetil benzil amônio,
alto poder germicida/bactericida, embalagem
com 2 litros, com registro na ANVISA

KAPRICHO

Proquill

22

Detergente para louça, componente ativo: linear
alquibenzeno sulfonato de sódio, contendo
tensoativos biodegradável aniônicos,
coadjuvante, preservante, sequestrante,
conservante, corante, fragrância e água,
embalagem de 500 ml, com registro na ANVISA

KAPRICHO
Proquill

31 Esponja para louça, dupla face, 100x75x24,
antibactérias KAPRICHO Bettanin

38 Limpa vidro com álcool, emb. 500 ml, com
registro na ANVISA

KAPRICHO Proquill

39 Limpador com brilho para piso, emb. 500 ml, com
registro na ANVISA

KAPRICHO Proquil

41

Lustra móveis, embalagem com 200 ml,
composto de silicone, solvente de petróleo,
emulsificante, carbônero, neutralizante,
conservante, água e perfume, com registro na
ANVISA

KAPRICHO

Proquill

42
Luva de látex para procedimento não cirúrgicos,
não estéreis, ambidestras, tamanho G, caixa com
100 unidades (50 pares)

MEDPLUS Talge

43
Luva de látex para procedimento não cirúrgicos,
não estéreis, ambidestras, tamanho M, caixa com
100 unidades (50 pares)

MEDPLUS Talge

44
Luva de látex para procedimento não cirúrgicos,
não estéreis, ambidestras, tamanho P, caixa com
100 unidades (50 pares)

MEDPLUS Talge

45

Luva de látex multiuso, confeccionada em
borracha natural, com flexibilidade e aderência,
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na
face dorsal e punho, formato anatômico,
reutilizável, tamanho G

ODIMED

Medix
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46

Luva de látex multiuso, confeccionada em
borracha natural, com flexibilidade e aderência,
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa
na face dorsal e punho, formato anatômico,

ODIMED Medix

reutilizável, tamanho M

47

Luva de látex multiuso, confeccionada em
borracha natural, com flexibilidade e aderência,
antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na
face dorsal e punho, formato anatômico,
reutilizável, tamanho P

ODIMED

Medix

48

Luva plástica descartável, transparente, não
estéril, fabricada em polietileno, atóxica e
apirogênica, para manipulação de alimentos e/ou
materiais, tamanho único, caixa com 100
unidades

MEDPLUS
TALGE

49

Mamadeira com capacidade mínima de 240 ml,
esterelizável, com frasco anatômico, possuir
gargalo ultra-higiênico sem bordas ou rebarbas
cortantes e não reter resíduos alimentares, com
bico de silicone, super macio, atóxico,
antialérgico, esterilizável, inodoro, resistente à
fervura. Possuir medidor de volume, tampa de
proteção para o bico, podendo ser esterilizada
por meio de fervura

DESERTO

53 Pano de prato com estampa, 100% algodão,
medindo 52cm x 75cm

WE Martins

54

Papel higiênico branco, com folhas duplas de alta
qualidade, folha com 100% de fibras celulose
virgem, não contendo extrato de algodão e nem
extrato de seda, picotado e gofrado, rolos de 30m
x10cm metros - fardo com 16 pacotes,
sendo cada pacote com 4 unidades

ELITE
Clara Premium

55

Papel higiênico tipo rolão, branco, de alta
qualidade, folha com 100% de fibras celulose
virgem, não contendo extrato de algodão e nem
extrato de seda, picotado e gofrado, rolos de 300
metros x 10cm, fardo com 8 rolos

ELITE

Tribom Top Pluss

57

Pomada para assadura, uso infantil, composição:
lanolina anidra, talco, óleo mineral, petrolato,
peg-30 dipolihidroxiestearato, polietileno,
hidroxianisol butilado, essência de lavanda,
metilparabeno, edta dissódio, propilparabeno,
retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D),
óxido de zinco, óleo de fígado de bacalhau,
excipiente q.s.p. vanilina e água purificada,
embalagem de 90g, com registro na ANVISA

MEDPLUS

Hipoglós -
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61
Rodo com esponja, próprio para cera, com cabo
revestido, formato arredondado estilo colonial,
30 cm

WE Gaúcha

63 Rodo para piso em polipropileno, com borracha
natural expandida dupla, com cabo revestido,
próprio para limpeza, de 30 cm

WE Gaúcha

64
Rodo para piso em polipropileno, com borracha
natural expandida dupla, com cabo revestido,
próprio para limpeza, de 45 cm

WE Gaúcha

67

Sabão em pó, contendo tensoativo amônico,
branqueador óptico, alquic benzeno e sulfanato de
sódio, alvejante seguro para roupas, com cris- tais
revitalizadores de alvejante, emb. 1 kg, com
registro na ANVISA

ODIMED

LIPON

70
Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso
cremoso, acidez PH neutro, embalagem com no
mínimo 420 ml

KAPRICHO Proquill

71

Sabonete líquido, bambona de 5 litros, cremoso,
próprio para uso em saboneteiras com
reservatório, contendo ácidos graxos de coco,
dispensão aquosa acrílica estirenada, glycol
distearate/ sodium laureth sulfate/
cocamidopropeyl betaine, citric acid, tetrasodiun
hydroxyethyl cellulose, parfum, sodium benzoate
e água, com registro na ANVISA

KAPRICHO

Proquill

73

Saco para acondicionamento de lixo em rolo,
capacidade para 15 litros, com fundo reforçado e
super resistente, destacáveis individualmente
com picote, rolo com no mínimo 60 unidades

WE DSL

74

Saco para acondicionamento de lixo em rolo,
capacidade para 30 litros, com fundo reforçado e
super resistente, destacáveis individualmente com
picote, rolo com no mínimo 50 unidades

WE DSL

75

Saco para acondicionamento de lixo em rolo,
capacidade para 50 litros, com fundo reforçado e
super resistente, destacáveis individualmente
com picote, rolo com no mínimo 50 unidades

ODIMED GB

76

Saco para acondicionamento de lixo em rolo,
capacidade para 100 litros, com fundo reforçado e
super resistente, destacáveis individualmente
com picote, rolo com no mínimo 25 unidades

ODIMED GB

77 Saponáceo com detergente cremoso, emb. 300
ml, com registro na ANVISA

KAPRICHO Proquill

78 Saponáceo em pó, com detergente, emb. 300 g,
com registro na ANVISA

KAPRICHO Sany
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81 Spray desodorizador de ar, emb. 400 ml, com
registro na ANVISA

ODIMED Ultra Fresh

84 Toalha de papel descartável, interfolhado,
branco, macio, com alta absorção, pacote com
1000 folhas de 23 x 21cm (não poderá ser de
material reciclado)

ELITE Elite

85 Touca descartável, sanfonada, branca, com
elástico, pacote com 100 unidades

ODIMED Descarpack

86

Vassoura com cerdas de nylon, disposição em
leque, com quatro carreiras de tufos, com
tecnologia multiuso duo, composta de material
sintético, pigmento e metal, com cabo revestido,
com dimensões mínimas de 31,5cmx19cmx6,5
cm, que se adapte a qualquer tipo de piso, ótima
qualidade

WE

GAUCHA

88

Vassourinha para limpeza de vaso sanitário, com
suporte, material corpo plástico, material cerdas
polipropileno, comprimento da haste com no
mínimo 30 cm, comprimento da escova com no
mínimo 8cm

WE
RIO

Os itens 08, 11, 12 e 49 ficaram desertos.

Os itens 01, 13, 14, 15, 48, 67, 86 e 88 não apresentaram marca pré aprovada.

Os fornecedores KAPRICHO e MEDPLUS apresentaram amostra para os itens 13,14,

15 e 48 , que foram analisadas e aprovadas conforme ata anexa a este processo.

Os fornecedores KAPRICHO, ODIMED e WE não apresentaram amostras para os

itens 01, 67, 86 e 88 e portanto formam desclassificados.

Sendo que a 2ªclassificação ficou a seguinte:

01 Absorvente com abas, malha seca, emb. com 8
unidades, com registro na ANVISA

WE DISFARCE

67

Sabão em pó, contendo tensoativo amônico,
branqueador óptico, alquic benzeno e sulfanato de
sódio, alvejante seguro para roupas, com cris- tais
revitalizadores de alvejante, emb. 1 kg, com
registro na ANVISA

WE

AMACITEL

86

Vassoura com cerdas de nylon, disposição em
leque, com quatro carreiras de tufos, com
tecnologia multiuso duo, composta de material
sintético, pigmento e metal, com cabo revestido,
com dimensões mínimas de 31,5cmx19cmx6,5
cm, que se adapte a qualquer tipo de piso, ótima
qualidade

KAPR
ICHO

DALCIN
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88

Vassourinha para limpeza de vaso sanitário, com
suporte, material corpo plástico, material cerdas
polipropileno, comprimento da haste com no
mínimo 30 cm, comprimento da escova com no
mínimo 8cm

KAPRI
CHO SANILEVE

Quanto ao item 01 ficou classificado o fornecedor WE, em contato com o fornecedor

via whatssapp o mesmo pediu desclassificação pois não conseguiu atingir o valor de

referencia.

Quanto ao item 67 o fornecedor ODIMED não apresentou amostra, então passou ao

próximo classificado KAPRICHO com marca pré aprovada, m contato com o fornecedor via

whatssapp o mesmo pediu desclassificação pois não conseguiu atingir o valor de referencia.

Quanto aos itens 86 e 88 o fornecedor WE não apresentou amostra para analise,e não

tendo mais fornecedores que cotaram os itens ficaram desertos.

Portanto ficaram deserto neste processo os itens 01, 08, 11, 12, 17, 36, 49, 67,77, 83,

86,87 e 88.

Seguirá em apartado o Termo correto de Adjudicação, visto que no sistema Portal de

Compras Públicas

Tupanciretã, 08 de fevereiro de 2022.

______________________________

Maira Daniela de Mattos

Pregoeira

Portaria nº 27.640
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