
objêto: Aquisição dê rÍlâleaiâis de hiqiene e limpezâ para manuteoção dâs SêcÍetâÍiês

Municipais

DêscÍição: vassouía coín ceÍdas de palha. amarraçào coín aÍaÍre, crbo de madeirâ

íiêdindo I ,,10m, co{írprirnento das - vassouÍa coín ceÍdas de palha, amâÍíaÉo
coan aíame. cabo de rm&iía íÍEdindo 1.40rÍr compÍiÍiênlo das

Modalidade:

SBP:

ldêntiÍicação:

lote/ttem:

ata:

Fonte:

Quântrdâdê:

lJnidade:

UF;

PREGÃO PRESENCIAL

stlJ

@244621

1n2
! inl Atâ

úanspêrencia.pÍnmarau.@.n.Ú/tra

a75

RS

1003

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS I S,45

CNPJ

CN PJ

Quantidâde

I Unidâdê

90.578.4 r 0/0001-07
*VENCEDOR -

Mârcâ: Mârcâ n5o rnloímâdâ
Fabricant€: Fâbíicânle nâo inÍoímâdo
DescriÇão: Descíiqâo não rníoímada

Estado: Cidadê. Endeíeço:

RS PassoFundo AV ASPIRÀNTi JENNER.l355
Nome de Conlalo:
Rubens Roq€rio Scotia

leleÍone:
(í)33r51mS

tote/hem

Fonte

0uântidâde:

Unidade:

TJF:

copÍâs.supersco[a@b(r]Íbo.com.bÍ

DêscÍiQão

Vassoura, com ceÍdas de nylon base de plaslico resistenle, ceídas com comprimento mÍnimo (saliente) de l l cn] e espêssuía nréd

ia de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4caríeiías de tufos juslapcitos homoqéneos de modo a preeocher toda a base a fixação d

as ceídâs à bâs€ dêverá seÍ firme e resislente, cabo de madeiÍa plastiíicado medindo 1.20m, com emborrachado na ponta paÍa ío

squeaí com Íacilidâê na base da vassoura e com gancho na outrâ ponla do cabo pôrê penduraa, com peífêito acabanrenlo, uso d

orYÉstco

ObseÍvaqão

RS 9,99

Data:

Modalidade:

SRP:

ldentiíicação:

01 IOU2O?2 0O:O0

Dispensa de Lichção

NÀO

Disp€nsa ê Lic{ação No I I /2022 /
UÂSG: I60437

9/1

vrww compíasgovêrnamentais gov

bt

i00

Unidâde

RS

r 6.898.555/000r -32
r VENCEDOR T

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

MARCOS HECK & CIA LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 9.99

MâÍCâ: VÂSSOUÊÁ NYLOiI
Fâbíicântê: Fabricanrê náo inÍoímâdo
Oescíicáo: VÁSSOURA NYLoN

Esrado: cidade.
RS Uruguâaâna

Ende.êçoi
A OUNZE DE NOVEMSBO.2746 (5S 34r r .0896

RAáO SOCIAL DO FORNECEDOR

SUPEBITTERCADO SCOTTA LTDÀ

Item 137. VassouÍa. coor cerdas de nylon base de plastico Íesastente. çerdas com compÍimento mínrmo (salêntê) de l lcm e espessuÍa
média de 0.8mm

PÍeao Estimador BS I1.74 (un) Percentuâl: - PÍeço Estimâdo Câlcuhdo: BS I1,74 Média dos PÍeÇos Obtidos: RS I1,74

PÍêço (Compías GovêÍnâíiêÍrlâis) I : Mediâna dâs PÍopo6tas Fimis
nt t aí. 5. tb lN 65 ú o7.b Jro * m t

Óígão: COMANOO DO O(€RCfrO

8 BEGIMEI{TO D€ CAVÂIÂiIÀ MECANIZAOO/RS

Obieto: MaleÍlal de limÉza ê hgienizâç5o.

DescÍiçáo: DISCO PAÂA SERRÁ D€ FúA PARA MADEIÊA - VÀSSoURA NYLoN.

CetMat 16373 ' C{SCO PARÂ SERRA DE FITA PÂRA MADEIRA



PaeÇo (Compras Governamentais) 2i Medianâ das Píopostas Finais

tnc tAn 5o é tN 65.h 07 & Antu de 2421

PREFEMjRÂ MUNICIPAL DE EI.JIRE RICS DO OESTE

Coflstituiobjeto do prêsênte edilâla Coníatação de empresa para fornecimento

clê ínâleriâis de copa, cozinhâ, limpeza, hiqrene e gêneros aliíÍlentjcics pâía supÍir

as demaodas operacionâis e ôCmrnistrativas clos órqãos da adminjstraÉo

municipâlpor um perí,cdo de 12 Íneses, confoÍÍne especificaçôes cortidas no

edatâ|, confoírnê condições, quârtidades e exiqências estabehcdas nesle

instaumento .

VassouÍa - VASSOURÂ CEROÂS: COM 12 C|v|, NYLON,45 TUFoS (CoM 25 FloS

CADA TUÊO), CEPA ÊM PiÁSrCO COM CO},'TPR|MENTO: 21 CM, LARGURAT 3,5

CM, CÁ8O: 1,20M, EM MADEIRÂ RoSQUEAVEI Pl-aSTlFICADO, UNID. DE

MÉDIDÂ.UNlÍÁÊIO

l5t0l4 vAssoúRA

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Data:

Modâlidade:

ldentiricâÉo:

Lote/ltem:

Ata:

Fonte:

I0/l l/2021 08:30

Preqáo Elekó.rco

stM

NoPreqão:552021 / UASG:935529

/112

I ink Alâ

wv,/w.conrpÍasgôveínamêntais.qov

bÍ

42

lJoidade

uíqâo:

Obieto:

DescÍição:

CatMat:

CNPJ

0uantidade:

tlnidâde:

I.JF:

1004
Rs l r,so

Rs 7,99

Bs 15.00

VALOR DA PROPOSTA ÊINAL

RS 6,0r-l36.046.750/000',r -4',1 F G DE OL|VEIBA LTDA
*VENCEDOB*

Mârca:LOCATELLI
Fabricânrê: LOCAÍ:lLl
Modelo: UND
Descrição: VASSOURA, CEaias COM I2 CM, NYLON,45 ÍUFOS (COM 25 FlôS CÂDA IUFC), CEPA El,1 PúSTICO COl,,! COI,{PRIMENTO: 2l C1,1. LAaGUIiA 3.

â CM, CÁBO: ],2CM, EIVI I,IADEIHA, ROSQUEÁVEL PLASTIFICADO, UNID. DE MEDIDA:UNlTÁRIO

Estado Cidade:

B VISCONDE DÔ BIO BAANCO 2936 {45iS974-383a

[{âíca:r'IOGUEIRA
Fábricante:NOGUElSai
Mod€lo: NOGUEInA

D€scÍiçãor VASSO|IAA, CERDAS COtt I 2 C tá. N vro N. ,i5 TUFOS iCO M 25 FIOS CADA TiiFC r. CEPA El,4 PLÁST lC O C Ot1 COt IPEIM Er I TO I I a Lr |ÁRGURA -?.

5 C[1. CABO 1.201.,1, Et!4 r,iÀDEIRÁ. BOSCUEÁVEL PLÂST|F]CAD0. i]NlD DE LIEDIDA UNITÁBlC

,]7 
855 8MIÔOO].q8 MIILTCOM CÔMÊRCIO VARÊ.JISTÀ DE SIJPRIMÉNÍOS LTDA

Píeço (Outros Entes Públicos) li Mediana dâs Propostâs Finâis

MaÍca: SAlClN
Fabíicanle:DÁLCIN
Modelo: NÀO SE APLICA
De§criçâo: !'ASSOUBA, CEBDAS COM l2 CM. NYLON..i5 TUFOS (COl,{ 25 FIOS CADA TUFoi. CEPÂ:ÊM PLASTICO COM COr..4PRltIENTO 2l Ct"l. LÂRGUBA 3
5 CI{, CÂBO ],2C},1, EI"l MADEIBA ROSQUEÁVEL PLASTIFICADC, t]NID, DE I"IEOIDA UNITÁBIC

Mârca:GRANDIOSA
FabÍicantê: GAUCHA
Modêlor GRANDIOSA
Desc.ição: DescriÇão: VASSOURÁ, CERDAS:COM r2 CM, NYLON,45 TUFOS {COM 25 F|OS CADA TUFO). CEPÁj EM PúSTTCO COM COMPRIMENTO:21 CM. LA
BGURÀ: 3,5 CM, CÂBO: I,2OM, €M MADEIRÁ. §OSQUEÁVÊL PLASTIFTCÂDO, UNID. DÊ MEDIDA UNITÁRIO

Estado: Cidade: EndereÇo: Telefoie:
RS 8aÍãode Cotêgipê av ADAO y/ELKÊB,342 (54) 9643-74,11/ (54)9905{774 novchoíronlâ.iisÍiburdcrâadyehoo cor-,,

l8.683.835./0001-59 DELCTO DEL[iÂR RAMBO ETRELT Bs r 5.6.1

Estado Crdâde: Enderêço:

R HUtTIEEBTO NOBILÊ,75

Telefonel
(43) 302S3ô01

Email:

diogoâttisanosiqueiâ@Omail.com

34,034,22A/OOA1-14 NOVO HORIZONTE COIúERC'O DE PRCDUTOS E ACESSORIOS DE LIIV1PEZA

LÍDA

Estâdo Crdade: Endereçol

AV TUPAREND!. ]460 Délcic oelmâÍ sâmbo (55) 35r24083
Emâil.

Órqão: GA8INETE DO PREFEIT0

PíêÍeitu.ê Llunicipal Ce Ped.as Áltas/Rs

Datd'. 07 to4t2022 00.oo

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÂO

ldent;ficação: 3102022

B§ r3.75



ObiEtO: ÂQUISIÇÃO OE MATERIAIS DE LIMPEZÂ PÂBA BECEPÇÀO DA SECRETARIA

ESTADUÂL DE CULTIJRÂ E DOS NOVÔS PROPRIETÁRDS DÚ CÂSÍELO ASSIS

BFASIL. LIVI BLUÀTIÃO DL ANÁUSL DÔ IPHAI PÁBA DLI'IIiçÃO DÀ FORMA DI

BESTAURO DO CASTELO , Eú1 U.O312O22.

Descrição: VASSOUBA DE NYLON COM CAEO DE MADEIRA ' VÂSSOURA DE NYLON COM

CABO DE MADEI§A

Lote/ltem: lll I

Ala: N/Á

Foôle: pedrêsaltas-poítâis.govcloud.com-b

Í/oíônimtb/andeÍ.asp?acao= l &iiem

-2

Quântidade: 1

Unidâde: urr

UF: RS

C NP.J RAZÃO SOC'AL DO FORNECEDOR

PEDRAS ALTAS SUPERI,4EBCADO LTDÀ

VALOB DA PROPOSTA FINAL

RS 13.75

i53) 9117-3731

37.312.76r1000 r-99

"VENCEDOF 
*

MaÍcar Maíca não lnÍoímada
Fâbricanlê: Fa5Íicântê náo,nf oímâdo
DescíiÇâo: DescÍrçao não ;nf oímada

Esiado: Cldade:

BS Pêdrâs Allâs

EndeÍeço:

À\rENtDÂ COI!4ÉNoADOB AVlt-A. r08

Quântidâde

I uôidâde

DescÍição

Lenço de papêldescanávelfolha duplâ êmt)âlêqêm com 5C folhas

Observação

PÍeÇo (Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais RS 4,77

iE tÀ1 50 íi tN 55 rie A7 ib Jdha dê 2021

Objeto:

Descraçáo:

CâtMât:

órgão

CNPJ

PGDER JUDICIÀRIO

TÍibunal SuoeíioÍ Ehitoíâl

Tribunal Regional Ehitcrâl de Santâ Catâíina

RegistÍo ê PreÇos para eventuâl aqulsiçâo de mâteÍiais ê limpeza e

higlenização.

LeÍ!ço desca(ávêl - Matêriâl: Papel0. ComF,Íimefio: 21,50 NâN, Lâígura: 14,8O

l.lâN, Câíâcterísticas Adicionâis: Macio E Duplo 0,

3250',14 - LENÇO oESCÂRTÁVEL. MATERICL:PAPEL COMPRTMÊNTO:zr,50 CM,

LAfi GURAI 480 CM, CARÂCTERISTICAS ADICIONÂIS:MACIO E DUPLO

Data:

Modalidade:

sffP:

ldentificação:

Lole/ltem:

Ád.iudicação:

Homologação:

Fonte:

17/12/202114.OO

Preqão EletÍônico

SIM

N'Píegào:792021 / UASG:70020

/3

t ink Ata

20/12/2021150A

20/1U2021 1619

wwlY.compaasgoveanamenlais.qov

b.
'r 0.500

Caixâ sC,úO UN

sc

Quantidade

Uniclade:

UF:

RAZÀO SOCIAL DO FORNFCFDOR

SEBMED PBODUTOS PARA A SAUDE EIBELI

VALOÊ DA PROPOSTA FINAL

Rs 2,Sq33.r 54.286/0001-r9

" VENCEDOR *

MâÍca: Slite
Fabricant€: Elhe
Modelo: LenÇo/papel
Descriçáoi rênÇo de papê1, íolhâ duplà, mâcra. iüíâs 10O'4 virgens, mêdindc, âproximâdâmê.te.2l cm x'14.8 cm. EmbalageÍn com 50lenços duplos

Estâdo: Cjdade: EndeÍêço: Telêfonêr Emâil:
SC São José B IBEZE DE JUNHO,805 (48)41C53869 sebmedsaüdê@i,otmâit.com

05,431,736/00OI.3B ÁSTRACIENTIFICAÊIRELI Rs 4,50

Marca: UNt0tíED
FâhÍicântê: UNIQMED
Modelo: Alcc,ol Swabs
DescÍição: MaleÍiâl: Pãpel 0. CompÍil.tlento: 2l,5O NãN. LaÍgura I48C NaN. Dârê.terísricas Adi.ionâis. |,tacro E Duptc O.

100

:

),,

.,

: .:,

:,

..

j'.1

, :,,

Item l38: Lenço de papel descartável Íolha dupla, embalegem com 50 folhas.

Preço Estimado: R§ 492 {un) PeÍcentual: - Médiâ dos Preços Obtdosr R§4,92P.eÇo Estimado Calculado: 3§ 4,92



1006 ',,.

CNPJ

Estado:

SP

Cidade

São Pâulô

EndereÇol

R MARTI|IICO PBADC,25

leleÍone
0 r) 366ê2305

Emâ,1:

â-calabÍese@âsÍaciefltiíicâ.com.br

37,6] O,'I83/OOOI -77 BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Fabricante: kiss
Modelo: leoço descáítãv€l
DêscÍiÇão: MatêÍial: PãpelO CompÍimênto: 2r,50 NaN. LârguÍâ:1480 NâN, CaÍacterÍsticas Âdicionêas: Mâcio E Duplo 0,

Estado: Cidade: EMeÍeço: Telêfone: Email:

SP MaÍíia RtiA tlARCn aÊGINA MALDOiIÁDO,21] 04) 97673534 bhsolucoesinteqradâs@qmâil.com

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

12,811 4AI IOOA1.11 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUTCAO LTDA

Ôrgão: FUNDô MUiIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIÂL

PÍeÍeituía Municipalde São SeÉ/BS

Ob.ieto: Aquisiçáo de lenÇos de pâpel paía â sâlâ da psrcologia. PÍocesso 960/2022

DescÍiçáo: LENçO DE PAPEI- PCT C/50 UNIDÂDES LENçO DE PAPET- PCT C/50

UTIIDADES

CNPJ RAZAO SOC'AL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

DescÍiÇáo: Lenço de papêI. folha duplâ, macÉ. Íürãs I0Oo"; viÍgens, medrndc, no minimo.2'1.5.m x 14,8 cm- Embalâgem coín 50 lenç.'s dúplos

Eslado: Cadâde: Endêrêço: Têlelone: Email
RS EíechrÍr R RA$íUNDO CAPELEIII, 42 (54)3520-3.t1C morlass@moÍlass.com.br

Rs 4,77

Rs 5,07

RS 50,00

Rs 3,SC

VALOR DA PBOPOSTA FINAL

R§ 3,99

33.668.27910001,35 COMERCIALKSETRELT

Maícâ:DUêLETE
Fãbricanlê:DUALÊTÉ
Modêlo DUALETE
Dêscr;Çâor lênÇo de pâ Írel. íôlhâ dupla mâciâ. f;brâs I 00% viígens, medin& no rÍínimo. 21.5 .m r I4.8 . EÍnbâlagem co ) 50 ienços duplcs

EslÀdo C,dàde; ÉndereÇo; Têlefoner Email:

SC Sâoiosé RODSC2SI.SN $q325q Oi42 ksal;cadista@qmarl.ccm

Preço (OulÍos Êntes Públicos) l: Medianâ dâs Prôpostas Finais

DatA:

Modôlidade:

SRP:

ldentificação:

tote/ltem:

Fonte:

RS s,Se

Quantidadê:

Unidâde:

UF:

17 i0312022 OO0O

Orspensâ pc,í Limite

NÂÔ

1562022

1/1

N/Á

sâosepeportai§ govcloud com trí/p

.onimtb,'r!)dex asp?acao-1 &item.2

4

UN

RS

97.222,376/OOAIE2 VEP/ CRUZ DBCGARIA LTDÀ
TVENCEDOB *

Maíca: lrarca não ififormada
Fâbricante: Fâbricame não iof oímadc
DescÍição: Descição não info.madâ

Estâdo:
Ês

Cidâde:

Sãc SeÉ
Endereço:
B PEACVAL ABaNniEir. r405 155) 23-21 0r5

Preço (Outros Entes Públicos) 2t Mediânâ dâs Propostês Finâis
tE lt 41 5c.b lN 65 cb ú7 & JnÍb.tc 2D l

ÔÍqão: FUt'lDô MUNtCTpAL DE AS§STÊNCÉ SOCTAL

Prefeiturê l.,lunicipal de Tüpâncirêlâ1ÊS

Dara. L'6/',I212021 00:00



Objêto: Vakr íefeÍemê a aquisiÉo dê mareÍiais de fimpeza e pÍodutos de higiene paÍa

manutençêo cb Sêtoí CREIS. cÍe. Descrilos no Pedido no PÍocesso em têla.

DescÍição: Lênç! de papel descaíável. duplo. câixa com 50 unidâdes. mêdidss

apíorirnadas d€ l42cm x 2l,2cm - Lêítço de papel desca(ável duplo, caixa

com 50 uoadadês. Ínedidas ap.orifi€das óe l4,2cm x 2l.2cm

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FOfiNECEDOR

04.306,1 33/OOOI4I IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA,
r VENCEDOR T

Marcâ: MâÍcâ não infoÍmada
Fabricante: FabÍicantê nãoiníoímâdo
Dêscriçáo: oescÍqáo não iníoímadâ

Modâlidade:

SRP:

ldêntificação:

Lote/ltem:

atâ:

Fonte.

Dispensâ poí Limite

NÂo

4?212021

1t1

tupanciíelaÍorlais qovcloud com b

r/pÍoÍrmó/index.asp?acâo.'l &rcm

l5

Ês

0uantidâde:

tJnidade:

trF:

Estado:

RS

cadâdê:

TupânciíeÉ

Endereçoi

Âv CA3LOS GOiLíES DEÂBRCU 275

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 5,9S

TêlêÍone:

15o2721.5n

1007 .,.



1008
ê LAUDo DA corAÇÁo

ATE^iCÃC C Eanca de Preços e una soluÇào tecnolcqí.ê qíp alende aos paÍàmet|os t:je p.squisa Cispostos eÊ Lêrs lilJentes, lnstftções lioi'i1l3tt\,âs.

Accr{iãcs, Reguldnentcs, Decretos e Pcítaias Sendo assit, pat rcunit dit ersas fantes gorenanientais, acmpletnentares e siles Ce i}onlinia âínllo, o
gstema náo e cúsídet?da uma fonte e, siin, b me;o DàÊ qüe as pesqa6à; sejàn rediizedàs de íoftna segLtra, ágil e eíicaz

Preço estlmado dos itens calculado pela fórmula Médra Aítmetica dos pÍeços obtrdos

Item 1 - AbÍidor de latas e gaÍraÍas com no minimo 9 cm. em aÇo inox

- 2 pÍeços do portalCompras GovernaÍÍrentais praticados pela Administração Pública de licitaÇões hornologadas/adludicadas entre os dias

01/OU2O22 e 0110312022, calculados pela fórmula Árediana das Propostas Frnais.

Itcm 2 - Acendedor elétrico de uso manual para foqão

Item 3 - Águâ SanitáÍia 1 litÍo Composaqão de hipoclorito de sódio, hid.óxido de sódao, cloreto de sódio e água. TeoÍ dê cloÍo ativ o'.2 á 2,5 "a
p/p. Embalagem c/ 'l litro.

-2 preÇos do poftalComprâs Governamenlais prat;cados pela AdminisüêÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadês entre os dias

17/12.2021 e 07 /O212O22, calcúlados pela ÍóÍmula L4ediana das Propf,stas lniciais.
- 1 pÍeço de Âqúasições e contrataÇões similares de outÍos entes públicos homologadas/adjucjicadas no cia l2104/'2022. câic!lado pêlê

ÍóÍmlria l,,lediana das Propostas lniciais

IteÍi 4 Álcooletílico 7070com'l litro.

- I preço do portal Compras Go\.,ernarnentars praticôdos pela AdministraÇáo Públlca de llcltaÇões hornologadaslêdjodrcadas no dia
I 1/ I I /2021. calculado pela fó.mula [4ediaôa das Fropostês Finais.
- I prêçô de Aquisições e contíatações similares de outros entes públicos homolôgadas/adjucicadas oo cia 04,10212022, calcLrlêdo pela

fórmula líediana das Propostas lniciais.

2 preços do portal Compras Governamenlais praticados pela Âdmrn straÇão Pública de licitaÇões homoloqadas/rdludrcêdas no cru

C't ij3l2D22, calculados pela lóÍrnula lüedrana das P.opostas Finais.
- I preÇo de AqLrsições e ccntrataçôes srrnilares de outÍos entes públi-os homologadas/adluciÇadas no cia l4lC3/2022. 0alculado pela

fórmlrla Llediana das Prooostas F:nais.

1 preço do portal Comprâs GovernanBntais praticados pela Administração Pública de licitaçôes hcmologadasiadjr.rdicada: no dia
09/1212021. calc\Jledo pela fóÍmula Mediana dês Píopostas toiciais.
' 'l preço do portai Compras GovernâÍrÉntais praticados pela Administração Públicâ de licitâçôês hcmôlogâdas/êdlúdicâdas no diâ
.J6/ I )/?O?'l. calcul"do pela íóÍmdla Medrana des Píopostas frna;s.
- 1 preço de AquisiÇões eQontÍatâçõês similares de outíos entes públicos homologadas/adjucieadas no cia 09/0212022. calculado peia

fórmula lúediana das Propostas lniÇiêis.

Item 5 - Álcool gel 70% higienizador, em gel, neutro, composto de álcooletílico 70%, indicado para aÇão bactericida e antiséptico para mãos.
Embalagem de 5 litros

Item 7 - Assadeira de alumínio n" 5. Dimensões aproximâdâst 45 x 30 x 5 cm

- I pÍeÇo do portal CompÍas Goveínamenlais paaticados pela AdministíaÔão Pública de licitaÇôes hcmologadas/adjudicadas no dia
51/O?/2O22, calculado pela fórmula Mediana das PÍopostas lniciais.
- I preÇo de AquisiÇões e ccntrataÇôes simila.es de outros eotes públi.os homoloqadas./adjuCicadas no iia 2t /02./2022, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Frnais.

ttem B - AssadeiÍa de alumÍnio retanqular n" 6 em alumÍnio. Dimensôes apíoximadas: compÍimento: 50 cm; largurâ: 34 cm; Alturâ: 7 cm

- 'l preÇo do portal ôómpras Govenramentais prâticados pela AdmlnlstraÇão Públicê de licitaÇões homoloqadas/adtudicadas no dia

- I preÇo do portal Comp.as Governamentais praticados pela Administração Pública de licfaÇôes homologadas/adludrcadas nô dia
C9i0212022, calculado pela fórmula l,íediana das P.opostas Finais.
- 1 preÇo do portal Compras GoveÍnâmentais pÍaticados pela Administração Públicâ de licitações homologadas/a.ljlrdicadas no diê
0410112022, calculado pelê fórmula l,4ediana das Píopostas lniciais.



Fiiiais.

llem I - Avental em tecido oxÍord, com bolso e alçâs ajustáveis. CoÍ a definir

- 1 preço deAquisições e ccntratações similares de outros entes públi.os homologadas/adjudicadas no dia l0/0'l/2022, !âlculâdo pela

íórmula [{ediana das Prorostas Finais.

Item l0 - Avental iÍnpeÍmeável em napa de alta resistência medindo no minimo 70cm de largura, 12ocm de altura

::,::

- 2 prêços dô portal Compras Governamenla,s pralrcadôs pela Àdminirirâção Públrcâ de licitações homoloqadasladjudrcâdâs entre cs dras

l0/1212A21 Ê 2.4/01i2022, calculados pela Íóímula tulediana das PíoposÉs Frnais.

- 'l preço de Aquisiçôes e conÍrataçôes sinrilaíes de outÍos entes públicos homologadasladjuoicadas no ira l3/l 2,'2021, calcúlado pela

fórmula Medrana das Propostas F nars.

- 1 pÍeço do portal Co,npras Governamentais praticados pela AdminlstraÇão Pública de licitaÇoes hcmoloqa.las/adjudicaclas no dia

O7lO2/2O22,.alculado pela fórmula t!.ledianâ das Propostês Finais.

- 2 preços dÊ Aq,risiÇõês e contratâÇões simllares de outros êntes públicos homologâdasladjudicadas entre os dias 24/1112A21 e Aaiau2a22,
câlculados pela fórmula l\,4ed:ana das Propostâs Finais

Item 1l - Bâcia plástica de 4 a 5 litros

- 1 preço do portal Compras Governamentais pratioados pela Administraçáo Pública de licitações homologadasladjud,cadas no dia

2OlO1/2022, calculado pela íórmula lúediana dâs Propostas lniciais

Item 'l2 - Balde em plástico .esistente. Câpacidâde I 5 litros com alça melálica, boÍdâs reforçâdas.

Item l3 - Bandeja em aço inox, retangular, com alças tamanho míôimo de 42 de comp.imento por 28 de larguÍa

- 2 prêços de Aquisiçõês e contÍâ1aÇões sinrilares de outros entes púbiicos homoloqadas,/adjudicadas entre os dias 06/ 12i2O21 e O4!O212O22,

câlculâdos pela fóÍmulâ Mediânê das Propostas Finais

Item l5 - BateÍia alcalinâ g vots

- I preQo do portal Compras Gcvernamentais praticados pela AdminlsÍaÇão Pública de licitaÇões hcmologadas/adjUdicadas no dla
a5/O1l2O2?, calçulado pela íóÍmula t"4ediana das Propostâs Finais.
- 2 preços dê Aq.JisiÇões e contratações similares de outros entes púbircos nomologadas,/adjudicadas ent.e os dias 25/11/2021 e 23/02/20?2
calculados pela fórmula tvlediâna das Propostâs Finais.

Item 'l4 - Banheira infantil pâra banho, em plástico ríqido capacidade minima de 20 litros, com saboneteiía. coÍ ô escolheÍ.

2 preços do portal Coí'r'rpras Governarnentars praticados pela AdÍnrnrstraÇão Pública de licrlâÇóes homoloqadas/êdl!dicades ent.e os dias
25iO1/2422 e 03/02/2022, calculados pela fórmulê N4ediana das Propostas Finais

Item i6 - Bico de mamadeira Em silicone, consistente. tamânho 2, formato onodôntico, o ÍuÍo é localizado atrás do bico

Item 'l7 - Bico de mamadeiÍa Ém silicone, fase 3 (a panií de 6 meses de idade), para usar em mamadeiía clássica. com íuro pequeno
Dimensôes aproximadas: 4cm x 4,8cm.

I preÇo do poÍtal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicâdas no dia
06/12/2021, calçulado pela fórmula i/ediana dês PÍopostas Finais
- I preÇo de Aquisições e contrataÇôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27ll 2/2021, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Frnâis.

I prêÇo do portal Comprês Governamentais praticados pela Administfação Pública de licitâÇões lromologãCas/'adjudicadas no diâ
n'r i8212022, calctlado pelê Íórínula Mediana dâs Propostas Frnais.
- 2 preços de AqJisrÇões ê contrâtaÇôes srmilares de oukos êntes públ cos homologadas,/adludicadâs entre os dias 0A 1212021 e 1O1A1i2A22,

calculados pela fórmula MedraDâ dâs Propostas Fjnais

Item 1B - Bloqueador solar FPS 50. LoÇão Cremosa, não oleosa. Conteúdo 200 ml.
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, I preÇo do poÍtal Compras Go\.,ernamentais praticados pela Ádministração Pública de licitaçóes hcmologadasladjudrcadas nô dia

25io1/2922, calc]U.lado pela {órmula }úedrana dôs Propostas IniDais.

I píeÇo de AquisiÇões e contrataçôes similares de outros entes públi.:os homologadas/adjudicadas no dia 03/0212022, celculado pela

for n Lr,J Vêd.ana dês Prooost,ls F'nais

I preÇo de Aquisiçôes e ccntrataçõês srmrlares de outros entes públlcos homoioqadâs/adjucicadas no ôia 28,101/2022. calculâdo pela

ior_nJlJ Llcdid,lô da5 Protostds lr rcra s

Item 19 - Borracha anel de vedação parâ pânela de pÍessão marcês NIGRO e EIRILAR com câpacidade para 20 litros.

- 2 preÇos do portalCompras Governamentais praticêdos pela Adminrstrôção Públicê de licitações homologadas/ad.Judicadas entre cs dias

13112/2021 e 01/O2/?O22, calcúlados pela ÍóÍmula l','lediaôô dâs Propostâs lnicia,s

Item 20 - Borracha para panela de pÍessão com câpacidade para 4,5 iitíos.

- I rreço alô porral r.on'oídr Cc, ernâmenla.s p,dtrcadus oq d Àdmrnrsi'ação Publ,câ de lrcrlâçdÊs nrmorogddd' /dorríltr "oàs no did

l3/12,?2021, câlculado pe,a iórmula t 4ediana das Propostes Finais

Item 21 - Bo.racha para panêla de pÍessão com capacidade para 7 litios.

- I preço do po(al CompÍas Gcvernamentais píaticâdos pela AdministÍaÇão Pública de iicitações hcmologâdas/adludicadas no dia
,l3112/2021, 

calculado pela fórmula hlediana das Píopostâs Finais.

Item 22 - BOTA DE BORRACHA. Cor: Preto, com solado amarelo Cano curto tipo impermeável, uso profissional

- I píeço do portal Compras Goveínamentais praticados pela Ad[]inrsÍação Pública de licitasôes homoloqaaas/adjudicadas no dia

c2lo?12o22, calcolado pelô fórmula Mediana das Propostas lniciais.

I pÍeço do portal Compras Governamentais praticados pela AdminrstrêÇão Pública de licitações hcmoiogêdas/adludicadas no dia

19to1 2022, calculedo pela fóÍmula lúedianâ das Propostas Frnais.
- I preÇo de AquisiÇões ê conirataÇões similares de ou1íos entes públicos homoloqadas,/adjudicadas no iia 15102/2022, calculado p,"14

fo, nura Nledia'ld dds Prolo5tds r .r drs.

Item 23 -'Botinâ dê seguranÇa confeccionadê em couro vâqueta lisâ, elástico lâteÍal, pâlmilha de montagem em couro, solado poliúretano

bidensidade, com bico de aço. Tamanho â definir'

- I preço de Aquisições e Çcnt.ataÇões similâÍes de outíos entes públicos homologadas/adjudicadas no cia 03/1212021, calculado pela

fórmulâ l',{ediaôá das Propostas F;nais.

Item 24 Caneca âlumínio n" l6 - Câpacidade de 3l a 3,51

' I preço do portal Comprâs Gcvernamentars pratrcadcs pela AdministraÇão Públicâ cle licitaÇôes hcmologadas/êdjudicadas no dia

l8l] l/2021, cêloulado pela fórírula l,.,le.lianô das Propostas Finais

Item 25 - Cesto para lixo, em plástico Íesistente l5 litros- Com pedal e tampâ

- 2 preços do poÍtalCompras Governamenlais praticados pela AdminisúaÇão Pública de licitaqoes homologadas/adludicadas no diâ

09112!2021, çalcvlados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 26 Chaleira em alumínio polido Com alÇâ em baquelite, no minimo 22 cm Capêcidade 5 litros

- I preÇo do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitôções hcmologadasladiLrdicadas no dia
ai /4U2O22, calculado pele fó.nruiê llediâna das Propostas lniciêis.
- I preço de AquisiÇões e ccntratêÇôes similares de oulÍôs entes públi:'os homoloqadas,/adjuiicadas no cia 0B/l21202'1, calculado pela

fornula hlcúranê oas PÍoloslas F nais

Item 27 Coadoí de pano para caÍé. Tamânho Grândê

-2 preÇos do portalComprês Governamenlais praticados pelê AdministraÇão Pública de licitaçôes honrclogadas./ad]udicadss no c,a
23l11/'2021, câlculados pela fórmula Medianê das Propostas Finais
' I p.eço dê Aquisíçôes e ccntrataçôes similarês dê outros entes públicos homologâdês/adju.jicâdâs no dia 04/03/2022, ôêlculado pêlâ

fóÍmuÍa Mediana das Propostas Iniciais



Item 28 - Coador de papel n' 103. grande, pcte com 30 unid

- I preÇo do poítal Cqmpras Governamentais pralicados pela AdminrslraÇão Públca de licitaÇôes hcmologadas/adjudicadas oo dia

0q,i I2120?1, calculàdo pela íóÍmula MeCrana das PÍopostas tnrc,ars

- I pÍeço do portal Compras GoveÍnamentais nratrcados pila AdmrnrsrÍaçào Públrca de licitações hcmologadas/adludicadas no dia

2411112021. calculado pela íóínulê i.4ediâna das Propostas Flnais.

Item 30 - Colher de pau em madeiÍa com cabo entre 30 e 40 cm

- 2 preços do portal Compras Governamentais píaticados pela Admioistrâção Públicâ de licitaçôes homoloqadâs/adjudicadas entre cs dias

11/11 2021 e21l12l2\2l, caiculados pêla fóírnulâ lúediâna das Propostas Finais.

- 1 pÍeço de AquisiÇoes e cont.ãtações similares dê oulrôs entês públicos homologadasladjudicadas no ciiâ I I /l 112021 , calculado pela

Íórmula Medianâ das PÍooostas F.nais

Item 32 - Colher em material plástico de poliestireno, cor transpaíente com tamanho apÍoximadamente de 10 cm.. Embãlagem com 50 unid

- 2 oÍeços do portal Compras Governamentais píaticados peia Administração Pública de licitaçoes homologadas/adjudicêdas entre os dias
J2 t | 2l2A2l e 0b/ I 1202 . LdlcLriaoos peld íó muld Meoranc dds Proposlas f rnars.

- I preç! de AquisiçÕes e ccntíataçóes similares de outros entes públicos hornologadôs/adjudicadas no eia 04/'03,/2022. cêlculado pela

formula Llediana das Propostas Finais.

' I preço do ponal Compras Governamentais praticâdos pelê AdminisÍação Públicâ de licitações homologadas/adjudicadas no dia

11/11/'202,l, calculado pela fórmulê l',ledianê das Propostas lniciais.
I preÇo de Aquisições ê ccntrâtaÇões similares de outros entes públicos homoloqadas/adjuclicadas no Cia 21i02/2022, calculado pela

fórmula lüediana das Prooostas Frnais

- 1 preÇo de AquisiÇões e ccntrataÇões similares de outros entes públi.os honrologadas/adjuCicadas no iia 23/'1 11202'1, calculado pelâ

fórmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 34 - Concha em aço inox medindo de 40 a 50 crn

- I preço do portal CompÍâs Governamentâis prâticados pela Administíação Pública de licitações hbmologadas,/adjldicaÍJas ôo dia
20/01f2022, calculado pela Íóímula Mediana das Píoposlas Fiôais.
- 1 pÍeço de AquisiÇôes e ccntíataÇôes similaíes de outros entes pútllicos homoloqadasi'adjuiicadâs no iia I I /021202?. calculado pela

Íórmula Mediaoa das Propostas Finais.

Item 35 - coodicionadoÍ tradicional paÍa bebê. Fórmula suave, enriquecida com ativos derivados da celulose. Dermatologicamente
lestado. LivÍe de paÍabenos e corantes. Conteúdo; 250m1

' 1 píeco do portal Compías Governamentais praticados pela AdminrstraÇão Pública de licitaÇões homologadas/adjudrcadas no dia
C6,'1212021, calculado peiâ fórmula Mediana das Propostas Finais
- 1 preço de Aquisiçoes e ccntrataÇôes similares de outros entes públicos homoloqadas,/adjudicadas no dia 27l l 2/2021, calculado pela

íóÍmulâ t têdiana das Propostas Frnais-

Item 36 Copo de vidÍo p/ água com no minimo I g0 ml- Tipo americano

- 1 pÍêQo do portâl Compras GcveÍôamentâis prâticados pela Administração Pública de licitações homôlogâdâs/âdjudicâdas ôo dia
0 142021, calc\Jlado pela Íórmula Mediâna das Propostês Finâis
'l píeço de Aquisiçõese contrâtâçôes simiiêres de outíos entes públicos homologâdâs/êdjudicâdâs no Ciê 0B/l I /2021. câÍculâdo pelê

1011 r:
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Item 29 - COLETOR DE LIXO PARA COLETA SELETIVA.

- 1 preÇo do portal Compías Governamentais praticados pela Administ.aÇão Pública de licitações homologadasladjudicadas no dia

2olo1/2022, calculado pela fórmula Llediana das Propcstas lniciais.

Item 3l - Colher de sopa, mateíial: aÇo inox dimensóes apíoximadas: 19,0 x 4,3 x 2,,l cm (C x L x A)

- 1 preço do portal Compras Governamentâis prâticêdos pelâ Administíâçâo Pública de licitêções homologadas/âdjudicadas no dia

07112t2021, calcvlado pela fórmula Mediana das ProÊostas Finais
- 2 píeços de Aquisições e conirataÇôês similaíes de outros entes públicos homologadas,/adjudicadas entre os dias 01112i2021 e 24143/?,022.

calcLrlados pela Íórmula À,4ed,ana das Píopostas Finais.

Item33-ColherparâarÍozinoxCorpoemaçoinoxliso-Damensõesaproximadas(cm):29x9x5(comprimentoxlarguÍaxaltuÍa).
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Item 39 - Copo descartável 50 ml, Cx 5000 unid

- 1 preço do portal Compías Gove.namentais praticados pela Administração Pública de lic,taÇões homologadas/adÍrdicadas no dia

16/022022, calçúlado pêla fórmula l"4ediana das Propostas Finais.

llem 40 - Corda de varal de polipropileno no 05 com l0 mts

'l preÇo de AquisiÇões e ccntíataçôes sinrilares de outros entes públicos homoloqadaslôdjuGicadas no cia 24111/202'1, calculado pela

fóírnula [,iediana das Píopostas F:nais

Item 4l - Creme dental com flúoÍ e cálcio. Embalagem com 90 gr

Item 42 -

- 2 preçôs de AqJisiçôes e contratações srmilares de outros entes públlcos

calculados pelâ íórmula Mediana do9 Propostas Frnais.

de sódio, coadjuvantes, água e fragânciâ. Embalâgem 500 ml.

homoloqadas/adjudicadas entre os dras l9/01 /2A22 e 25/A2l2A2':.

Item 43 - Desinfetante lÍquido 2 litÍos Para uso em geral de lavanda c/'aÇão germicida/bactericida. Comp.r cloreto de alquil dimetil e didecil
benzil amônio, emulsificante, coadjuvantes, conservante, peÍÍume, corante e água. Composição deverá estaÍ na embalaqem

- 1 preÇo do poÍtâl Compras Governamentais prêticados pela Administ.aqáo Públicã de licitaçoes homologadas/adjudicâdas no dia
l9/0l12022, calculado pelê ÍóÍmulâ t4ediana das Píopostas lniciais.
- 2 preÇos de Aquisiçôes e contrataÇões similares de outÍos entes públicos homoloqadas/adjudicêdas entre os dias O3lO1i2A22 e 23/0312022,
câlculados pela fórmula lrediana das Propostâs Finais.

Item 44 Desodoíizante - tipo pedra sanitária Com gancho, em diversas fragrânciâs, com apÍoximâdamente 25 gÍâmas câda

- 1 pÍêço do pónal Coârpras Governamentais prâticados pelâ AdnrinrstraQão Pública de licitaçôes homologadas/'adjLidlcaciás no dia
1 -qi01i2A22, calcLieda pelá Íórmula l.,4edianê rles Propostâs Finâis
. 2 preços de Aq!rsrções e corlratâÇões similêres de outros entes públicos homôlcgàdâs/adjudicadâs ôo dia I5/02/2i122, câloulados pela

íórmulâ lvlediâna dâs Pío)ostas Flnais.

llem 45 - Deteígente líquido neut.o concentrado 500 ml

-2 preços do portalCo,npras Governamenlais praticados pela AdmiolstraÇão Pública de licitaÇões homoloqadas/adludicadas entre os dias
37 /O2 !2022 e 09/02/2022, calculados pela fórmula l,4ediana das Propostas Finais.
- I preÇo de AquisiÇões e contrataçôes similares de outros entes públa.os homologadas,/adjucjicadas no Cia 07104,/2022, cêlculêdo pela
fóÍnrula l"4ediana das Propostas Ftnais.

largura de I cm- Nâ cor gelo, âbertura com chave.

fórmulê f,4edlana das ProDostas Frnais

Item 37 - Copo de vidro p/ água no mínimo 300 ml

- 2 preçôs do portal Compras Gove.namentais praticãdos pelê AdministraÇão Públlca dÊ licitaÇõ€s homologadasladjudicadas entre ôs diâs

24/0112022 e 01/02/2022, calculados pela Íórmula Medrana das Propostas Frnais.
'I píeço de ÂquisiÇões e contíatações similaÍes de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia i'l102,/2022, calculado pela

ídrÍrulâ Nrediàna das PÍoposlas f nôis

Item 38 - Copo descanável l80 ml, Cx 2500 unid.

- 1 preço clo poÍtal Compras Gcvernamentais praticados pela Admroistração Pública de licitaçôes hcmologadas/adludicadâs no dia

16/02/2A22, calçulado pela fórmula [4ediana das Propostas Finais.

- 2 preÇos do portal Compras Governamenlais prâticados pela Adminislração Pública de licitações hornologadasladlúdicâdâs entre os dias

2511 1 i2021 e o2l\2i2o22, calcúlados pelâ Íórmula lúediana das PÍopcstas Finais.

- 1 píeÇo de Aquisições e contrataÇôes similares de outíos entes públicos homologadâs/adjudicadas no dia 09/02/2022, celculado pelâ

Íórmula Mediâna das Píopostas Flnêis.
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icada5 entre cs dias

l, calculado pela

IIEM 47 . D!SPENSER PABA PAPEL TOALHA ROLÃO DE 2OOMtS,

Item 48 - Dispensor para sabonete líquido hospitalar. de alta resistência, trava com chave, coÍ gelo

Item 49 - Escada doméslica em alumínio com 5 degraus Dobrável, com fita de seguranÇa

- 2 preços do portalCompías Governarnentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaÇóes homologadas/adjudicâdas entÍe cs dias

19i1112021 e 2911212021, calculados pela fórrnula Mediênê das Prop.jstas Finais.

- 2 preços do portal Comprós GoveÍnamentars prat,cados pela Admin JlrdÇáo Pública de licitaçôes homologadas/adjuorc adas ellre 1s dras

OB/ I I t2021 e 06/01/ 2A22 calculados pela Íór mula Mediana das Proposlês l- inais.

- 'l preÇo de AquisiÇóes e contfataÇôes simrlares de outros entes públi.os homologadas/adjud,câdas no dia 2510212022. calculado pela

fórmula Medianâ dês Proooslâs lniciais.

Item 53 - Escova paÍa lavar mamadeiras em polipropileno e fios de nylon

- 1 preço do portal Compras GoveÍoamentais praticados pela AllministraÇão Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia
19/01/2022, calcüledo pela fórmula Mediana dats Propostas Finais.
' I preÇo do ponal Compras GoveÍnâmentais praticados psla AdministÍaÇão Pública de licitaÇóes homologadas/adjudicêdâs no dia
06/1212021, calculêdo pela fórrnula lúediana das Propostas lniciais.

Item 54 - Escumadeira em aço inox. Medindo no minimo 30 cm

Item 52 - Escova dental adulto, macia, oo mínimo de 20 cerdas cores vâriadas tipo comum, modelo analômico

- 2 píeÇos do portal Compras Governêrnentais prâIicados pÊla AdÍninisÍação Pública de hcitaÇóes homoloqadasi'adludicadâs entre cs dlâs

,611U2A21 e ?9/12/2021 , calcü\ados pelê fórmula Llediana das Propôstas lnicLars

' I preÇo de AquisiÇôes e ccnlr"taçôes sirnilares de outros entes públiaos homoloqadasladjucicadas no cra 0Br'03/2022, üÊlculado pelâ

fo'.iurd lüÊCrôra cas Píc,)oLlas f nai;

-2 preços do pôrlâlCompras covernanÉntais praticados pela Administração Públca de liciÍaÇóês horlologadas./adludicadâs entre os dias

n9/11/2A21e {.16./12l2C21, calculêdos pelâ íórmula }úediâna dâs Proposlâs Finârs

- I preço de Aquisições e contraláções sifirilares de outros entes pllblicos hornologâdas/âdjudicadás no iia 03/021102:, cêhulado pela

fórolula l',4ediana clas Prooostas Frnâis.

2 preços do por tal Comprês Governanentais praticados pela Âdmrnrstração Pública de licitaÇões homoloqadas/àdjLrdicédas no ciâ
l": /02/2022, calculados pela fórmula túcdiana das P.ôpostas Finais.
- I preÇo de Aquisiçôes e contrataÇões similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no cia 0 t /1212021 , caiculado pela

Íórmulâ l',4êdiana das Prooostas F nâis

Item 55 - EspanadoÍ de pó, mâteíial pena,com no minimo 30 cm

- 1 preÇo do poÍâl CompÍas GoveÍnamentais pÍalicados pela Administrâção Pública de licitações hcmologêdâs/adjudicâdâs no d,a
19101/2422, calculedo pela fórmulâ Mediana das Propostas Finais.

- 1 preQo do portal CompÍas Goveínamentais prêticados pela Adminrs'-.aÇão Pública de licitâÇões hcmologadas/adjudicadas no dia

29t11 12021 , calcúlado pelâ fórmulê Mediâna das Propostas Finais.

" 2 preÇos dê AqiJisiçóes e cont.ataÇôes simitares de outros entes públicos homologadasladjudicadas êntÍe os dias24lO1/2022 e 3o/o3/2o22,

calculados pela Íórmula t\4ediana das Propostas Finais

Item 51 - Escova de nylon de mão Corpo de plástico com cerdas sintéticas espessura mínimâ de 0,60 mm.
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Item 56 - Espátula de silicone. Composição: Poliâmida. Composto de silicone Dimensôes/qrande

- I preço do portài Compras GoveÍnamentais praticados pelá Administração Pública de licitâções hcmologadas/adjudicâdâs nô diâ

C6l0i,/2022, calculado pela Íórmula Mediana das Propostas Finais.

- I prêço Cê Aquisições e contrahçeÉs similares de outros entes públicos homologadas/adlu.jicadâs no ciâ 16102/2022. câlc ulado p€la

Íórn uld Medrdna das Proooslâs T narc

- 2 preÇos do poítal Con]pras Governamenlais praticados pela AdminrsÍâção Pública de licilaçoes homologadasi'adjudicadas no oia

31/0212022, calculados pela íórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 píeÇo de Aquisiçôes e ccntrataçôes similaíes de outÍos entes públi:os homoloqadas/adjudicadas no cia I8/0212022, calcrlado pelà

fórmula t!'lediana das PÍorostas Frnais.

ltem 58 - Esponja dupla-face para limpeza Contendo em um dos lados lã de aço. Composição: espuma de poliuretano com aqente
antibactérias c libras sinlótica com abÍasivo

-2 preÇos do portalComp.as Govemamentais pÍaticados peia AdministraÇao Pública de licitaÇóes homologadas/adjudicadas entle os dias

Cl/O212O22 e OAfiA2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Fina,s.

- I preÇo de Aquisiçôes e contratações similares de outros e|tes públicos homologadas/adjudicâdas no dia 07/04/2022, cêlculado pela

Íormula Medidna dds P,oposlas I .rlais.

Item 59 - Espremedor de alho em âço inox. Dimensões aproximadâs: Alturâ: 4 cm, Largura: 16cm

- 1 píêço do portal Compras Governamentais praticados pelê Administração Pública de licitaçôes hcmoloqadas/adjLrdicadas no dia
1ll11/2021, câlculâdo pelâ fóímulê túediana das Propostês Finais.
- 1 preço de AquisiÇões e ccntíatações similâres de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no cia 03/1212021. caiculado pela

fórmula Mediana das Propostas Frnais

Item ô0 EspíemedoÍ de batatas em aço inox. [)imensôes apÍoximadas (cm): 26 x 10 x I comprimento x altura x laÍgurd

- 1 píêÇo do pôrtâl CompÍâs Gcveínamentais praticados pela AdministraÇào Públicâ de licitaÇõês hcmologadas/adjudicâdas no dia
1311212021, calcúlado pela Íórmula Mêdiana das Propostas Frnais-

Item 61 - Faca de mesa com serra, em aço inox ê cabo de plástico

- I preÇo do portâl Compías Governamentais praticados pela AdmtnistraÇão Pública de licitações homologadasladjudicadas nô dia
n6lj1l2O22. calculado pela fórmula l,rediana das Propostas Finais.

Item 62 - Faca para cêrne. Lâminâ em aÇo 6'com fio liso. Cabo de polipropileno branco. Tamanho aproximandamente 27 cm

- I preÇo de AquisiÇões e .cntratações slmilares de outros entes públicos honbloqâdasladjuiicadas no cia 07/04,j2022, .elculâcio pela

fórrnula tulediana das Prorostâs []nais.
- I preço de ÀquisiÇoes e contrataÇôes srmllares de outros entes púb!icos homologadás/adjucicadês no ciâ I I /0212a22, caLulado t)ela
fórmula lviedianâ das Proúostâs lniciais.

Item 63 - Fâca para pão em aÇo inox cabo de plástico 0,8 mm de espessura, mlnimo 19 cm de medida total

- I preçô do portal Compras Goveroamentais praticados pela AdministÍação Pública de licitaÇões hcmoloqadas/adjudicadas no dia
C6/12/2421. calculado pelâ fó.mula Lrediana dâs Propostas lniciâis.
- 2 preÇos de AqLrisiÇões e contrâtaÇões similares de outros entes púbricos homoloqâdâs/âdjudicâdas ent.e os dias 111O2/2O22 e 25iAU2A22
câlculados pela fóímLrla Iled,aoâ dâs Propostas Finais.

Item 64 Filtro Permanente para Café fabricado em material tecnolóqico: Filúo Sintético de polipropileno (TNT), totalmente atóxico

- 2 preços de AqirisiÇões e contrataçôes similares de outros entes públicos hoínologadas/adjudicadas entre os dias 11/0212022 e 15/03/2022,
calculados pe,a fórmula tüediaôa das PÍopostas Finais.

Item 65 - Flanela - para limpeza. Medidas 40 x 60 cm

Item 57 - Êsponja de lã de aço para limpeza ComposiÇão: aÇo carbono. Embalagemi fardo com l4 embalagens com 60 gÍ.(8 unidades).



1015 :.'.

',l j

- 2 preÇos do poÍlalCompras Governamenlais praticados pela Àdministração Pública de licitaçoes homologadas/'adjudicadas entre cs dias

J2io2/2022 e 07 /0212022, calculados pela fórmula lviedia[a dês PÍopcstas lniciais.

- I preÇo de Aqu,siçôes e ccnt.atações simrlares de outros enfês públrcos homológadas/ad.judicadas no dia 0l /1212021 , calculacio pela

fórmula l,íediana das Proooslas Flnais.

Item 66 - FoÍma de pudim n' 30 de aluminio polida

, 1 píeÇo de AquisiÇões e ccntrataçôes slmilêres de outÍos entes públiros honrcloqadas,racljudlcadas no iia 0 I/ l2r'2021 , ca lculado pela

fórmulâ f,'lediana cias ProDostês Frnais.

Itêm 67 - Forminhâ de papel n' 4 lisa dentro e forâ Corês vâriâdâs. Pcte c/ I 00 unidades

- I preÇo de AquisiÇôes e contíataÇões similares de out.os entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/01/2022, calculado pela

Íórmula l,4ediana das Propostas Finais.

- I preÇo de ÀqursrÇôes ê ccnlrataÇóes similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicâdâs no dia 22ll 'l /2021. calcúlâdo pela

fórmúla kledianâ dâs Propostas lniciais.

hem 68 - Fósloío pacote c/ l0 câixâs c/ 40 fósforos de sequranÇa.

U ltem69-Garfodemesaemaçoinox.Medidasaproximadas:'l93x23xlgmm(CxLxA).Peso:0,03kg

' I preco do poÍtal Cômpras Governamentais praticados pela Adnnnrstração Públicâ de licítaçôes hcmologadôs/adjudicadas no dia

2410112022. calc']lado pela Íór.nula l/lediana dês Propostas Finais

2 preÇos de Aquisições e contíataÇôes similâres de outros entes públicos homolcgadasladjudicadás entre os dias 01 !12/2021 e 11i02/2022,

calculados oela fórmula Med;ana das Propostâs Finais.

ttêm 70 - Garrafa térmica 3litros

1 pÍeço de AqLrisiçôes e ccnt.atações similares de outros entes públicos homoloqadâs/adjudicadas no dia l710312022, calculado pela

fórmula |úediana das Propostas lniciais.

- I p.eço do portel Conrprâs Governamentais pratrcàdcs pela ÂdministraÇão Pública de licitêqôes hcmclogêcavadludicâdas no dia

21i1212021, calcolada pela fórnrula Mediana das F.opostas lniciais
- 1 preço dê Aqursiçõês e contrataçôes similares de outÍos entes públicos hofiroloqadâsladjucicadas no cLa 04,'0,1i 2022, .âlculado pela

íorn .ld f.leo'dr,d cas ProJostds I ndts

' t'.

1-.

':,

llem 7l - GaÍraía téÍmica de pressão, capacidade para l,B/l,g litros Ínedindo aproximadamenle '136 X 140 X 338 mm, ampolâ de vidro,
corpo plástico, botão pÍess. iâto diÍecionado e bico corta pingos..

- 2 preços do po.tal Compías Governamentais praticados pela AdministÍação Pública de licitaçoes homologadas/adjudicadas entre os dras

05/01f2022 e 17 /01/2022, calculados pela íórmula [,,lediana das Prop-istas Finais.

- I preço de Aquisições e contratações similares de outíos entes públi.os homoloqadas/adjudicadas no ciia 13/01/2022, calculado pela

Íórmula Mediana das Propostas Frnais.

Item 72 - Garrafa té,mica tipo botrão 5litros

- I preÇo de AquisiÇôes e contratações similares de outros entes públi,ros hornologadás/adjudicâdas no dia 25102/2022. oôlculado pela

fórmula N{ediêna dâs Prooostas lniciâis.

Item 73 - GuaÍdanapo bÍanco de papel 22 x 22 cna24 x24 cm, pacote c/ 50 unid

- I preço do po.tal CompÍâs Governamentais praticados pela AdminisÍação Pública de licitaÇões hcmologadas/adjudicâdas no dia

11/O112022, calcula o pela fó.mula Mediana das Píopostas Finais
- 1 preÇô do portal Comprâs Governâmêntâis praticados pela AdministraÇão Pública de lic;têções hcmoiogadas/âdjudicâdâs no dia

22/122021, calcúlado pela fórmulê Mediânâ dês Propostas Iniciais.
- 1 prêço de AquisiÇões e ccntÍataçôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24l] 1/202l, calculado pela

íórmula lúediânâ das Propostas Finais-

llem /4 lnseticidâ eÍicaz contrâ bâ.âtâs, fôrmigês e aranhas. Sp.ây 300 ml

I preço do portal Compías Goveínâmentais pÍâticados pelê AdminrstÍaÇão Pública de licltações homologadas/âdludicadas no dia
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22lO l /2021, calculado pelâ fórmuia MeCiena.lâs Propostas Finais.
, 1 preÇo do poftêl Comprâs Governêmentais prâticêdos pela AdmrnistraÇãô Públicê oe Iiotâ!ôes homolôgâdas/âd]udicadâs nô.iiâ

11/05/2a21. calculàdo pêle fóÍ"nula Medianê dês Propostas lnicrais

I preÇo de Aquisrções e .ontrataÇôes similares de outÍos entes públicos hon.ologâdasladjuoi.adas no cia l5107?'2021. calc,-llado pela

Íórmula f,4edranâ dâs PÍopostas Frnais

Item 75 - lnseticida. Embalagem com 30 ml. K-Othrine ou similar

- I pÍeço de Aquisiqões e contrataçôes similares de outÍos entes públicos homologôdas/adjudicadas no dia l2l'l 1/2021, calculado pela

fórmula Medianâ das Propostas Finais.

Item 76 lsqueiío coÍpo revestido em plástico, dimensôes 7,5 cm pesc aproximadamente de I 0 gíamas, com acendedor, gás embutido

I pÍeçodo portalCompÍas Governamentais praticados p-.la 
^dministraÇão 

Pública de licitaÇões homologadas/adiudicadas no dia

10/l l/2ü21, calculado pela fóÍmula Mediana das Propostas Finais.

:....

Item 78 - Lenço umêdecido neul.o. Pcte com no minimo 96 unidades

- 2 preços do poítâlCômpras Governâmenlais p.aticêdos pela AdministÍação Pública de licitaçôes hoínologadâs/adJudicadas enlre âs diâ-§

CA/1112021 e 26l'11/2021, calculados pela fóímulâ Medisna dâs Propostas Finâis

- I prêÇo do pôrtal Comprâs Gcvernamentais prâticados pÊlâ Ádn]inistíação Pública de licitaçóes homologaclas./adjúdicâdas nô dia
'10/'l'l /2021, câlculedo pela Íórmula lüedianê des Propostas Finais.

- 2 preçôs de Aquisições e contratações similâres de oltros entês públicos homolcgadaslâdjudicadês entre os diâs 06/01,2A22 e 26l01i212r.
calculados pela fórmula Mediana das Píopostas Éinais

Item 80 - Limpador instantãneo multi uso 500 ml Linear alquil benzeno sulfonato de sódio. tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestÍante
solubilizânte, éter qlicólico, álcgol, perÍume e áqua, composição descrita na emtlalaqem. C/ 500 ml

- 2 preÇos de Àq.rsrcôes e contrataÇões similaÍes de outros entes púb cos homolcgadas/adjudicadas enlre os d las 3l iA1 /2O2? e 14 43,2422,
calculâdos pela fórmulê l"4ediana dâs Propôstâs Finais

Item 79 - Limpa vidÍos Composição: Solução aquosa de polímeío acrÍlico, solvente, álcool laurílico etoxilado, corante, preseNante,

fÍangância e áqua. 500 ml.

- 2 píeços de ÁquisrÇões e contíatações srmilares de outros entes públrcos homoloqadas/adjud,cadas entÍe os dias 09/ 11/2021 e 13/44/2022

calculados pela fórmula Medrana das Propostas Finais.

- 2 p.eços do portâl Comprês Goveínamentais prêticâdos pela AdministraÇão Pública de licitaÇões homologadas/êdjudicâdês enlre os dias

13112,2021 e A2/O212O22, calculados pela fóÍnrula túediana das Prop.)stas Finais.

Item 82 - Lixeira com pedal 30 litros. Em polipÍopjleno. Na cor branca

Item 83 - LixeiÍa com tampa basculânte de plástico 10 litros Possuitampa basculante para facilitar a entrada do lixo./Recipiente atóxico
Medidas aproximadas: 23,5 cm(diâmetro) x 30 cm - Cor: Azul.

- 1 píeço do portal CompÍas Governâmentais prâticados pela Administraçáo Pública de licitaÇôes homologadas/adjLrdicadas no dia
01 l1A2A21 , calculado pela fó.mula Mediana das Propostas Finais.
-'l preqo de AqLrisições e contrataçôes slmilares de outros entes públrcos homologadas/adjudieadas no dia l6ll l /2021, calculado pelê

fórmula h.4ediana das Propostas Finais.

Item 77 - Jarra dê vidro para água e suco. Capacidadê mínimê d 2 litros

- 1 preçô do poítâl Compras Gcvernamentais praticôdos pela Administração Pública de licitações homologadas/adludicadas no dia

li iO2/2022, Çalc]J'ado pela fórmula t4ediana das Propostas Finais

- I píeço de Aquisições e ccntrâtaçôes similares de outíos entes públicos homologadas/adjuciicadas no dia 2510212022, câlculado pelâ

lóÍmula l,4edrana das Píopostas finais

Item 81 - Lixeiía c/ pedal 13 litÍos LixeiÍa c/ pedal para tampa e balde retirável na cor brancâ com capacidade pa.a no minimo I3 litÍos.
MaleriâlPP



Item 85 - Luva de boÍrachâ, foírada. antiderrapante confeccionada em latex natuíal, Íormato ânatômico, verde, uso doméstrco. Tamanhos M

e 6- CoÍ laranja
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Item 84 - Lixeira de pia de no minimo 4 litros em polipropileno com tampa basculante

- l preçodo po.talCompras Governamentais praticados pela Âdminislração Públna de licitaçtes hcmologaCas/adjudicadas no diê

1glol !2022, calculeôo pela Íóímula fle{iiana das Propcstas Finais.

- 2 preços do portal comprâs Gove.nân'rentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaçoes homologadas/adjudrcadas entre cs dias

24/11/2021e 0l/03/2022. calculados pela fórmula l,4ediana das Proposlas Finais.

- I preÇo de AquisiÇôes e ccntrataçôes similares de outros entes públicos honrologadas/adjudicadas no tjê 05/0412022. calculado pela

Íórmula l,,lediana das PÍopo$as Finais.

Item 86 - Luva de raspa cano cuíto luva de segurança, confeccionado com raspa, cufiida ao cromo, com reforço do mesmo material nâ
região palmar, dedos e cava do polegar, com formâto de cinco dedos, coslura em náilon, com punhos de 7 cm-

- 2 o{eÇos do portal Comp' as GovpÍnamenta.s pÍdÍicêdos pplê Admrnrstrlçáo Públ'( â de licilaçôes homolôqadâs/aojudicâdàs pnr'p .\ ,riàs

?4í11 2021 e 1C/01/2022. calculados pelâ fórmula À,4ediana das Proposlas Finais.

Item 87 - Lúva de seguÍança coníeccionada em PVC com forro em m3lha de alqodão impeÍmeável resistentes e deteÍgente, sabôes,
amoníaco solventes e deleÍqenles orgánicos

- 'l p.eqo do portal CompÍas Gcvernamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjLrdicadas no dra

A1/0312022, çalculado pela fórmula l,4ediana das PÍopostas Finais.

- 1 prêço de ÂquisiÇões e ccntratações similares de outros entes públicos homologadas/adludicadas no oia 07/03/2022. cêlculado pela

fórmula Mediana das PÍopostas lniciais.
- l preÇo de AquisiÇôes e ccntÍataÇôes similares de outros entes püblicos homologadas/adjuciicadas no dia 06/'0'l/2022, calculado pela

Ídrmula À,4ediana das Propostas Finais.

Item BB - Mamadeira 260 ml âcompanha bico de silicone com formêto do seio materno. Material da mêmadeira: polipropileno. Dimensôes
aproximadas A-xLxP: 246x100x71 cm

I preço do portal ConrDras Gol.,ernamentais p.atiôados pela Administração Pública de licitaqÕes h.mologadasi'adjrrdicadai no drê

!6i12/2A21, calculedo pelê fóÍmula lr'lediana dês Propostas lni.rais.

Item 89 - Mamadeira Com bico ortodôntico de silicone íase 2 parâ líguidos pouco consistente. Ga.galo higiênico que não Íetém resíduos
alimentaÍes. Em polipropileno. Com câpacidâde de 240 a 250 ml.

- 1 píêÇo do poítal Comprês Governamentais praticados pela AdminislraÇão Públicâ de licitações homôlogadas/êdjirdicêdas no dia
O-i 102/2022, calcúlada pela Íórmula Mediêna dês Propostas lnictais
- l prelo de AquisiÇões e contratêções srmilares de outíos entes públi.os homologâdasladjudicâdas no clia l0/0112022, calculado pela

fórmula Uiediana das PÍopostas Finais.

Item g0 - MangueiÍa de iardim material PVC tÍanÇado em nylon coÍ cri.tal, de 1/2'. Com engate e esguincho. Rolo com 30 metros

2 preços do portal Comp.as Governamentais píaticados pela Administraçáo Púb|ca de licilaqões homologadas/adludicadas no cra
C'l/12,/202], calculados pela lórmula i\,4ediana das Propostas Finais.

Item 9l - orgânizador baixo 20 litros. Translúcido, permitindo a visualizaçâo de seu conteúdo. Lâdos com formato anatômico capacidade
ml:20000 Dimensóes por PeÇâ: 487x331x'l96mm

I preço do portal Compras Governâmenlais praticados pela AdministraÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadas no diê
27 /12Í2021, calculaC,o pela fóímulê i,4ediana das Fropostas Finais

Item 92 Pá para caldeirão em poliêtileno. Medidas aproxamadas 2x8xgo

- 1 preço do portal cômprês Governamentais prâticados pela Administrâção Públíca de licitaçoes homologadas/adludicadas no dia
2OlOl /?O)?. calculado pela Íorn)ura Mêdiana das Êíopostas tnicrars

,tem 93 - Pá para lixo, câbo longo, em plástico resistente
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- I preÇo do portal Compías GoveÍnamentais pÍaticados pela Adnrinistração Pública de licitaçôes hornologadasladjudicadas no dia

51iO2/2O22,.alcttlado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 1 pÍeÇo do poÍtal Compras Governâmentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homologadâs/adjudicadas no dia

A2Í0212022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preÇo de Aquisições e contratações similares de outÍos entes públicos homologadas/adjuoicadas no oia l4104/2022. calculado pela

íórmula l,4ediana das Propostas Finais.

llem 94 - Panela de pressão 4,5 litÍos, antiaderente com válvula de sequÍança-

- I preço do poÍtâl Compras Governamentais prêticâdos pela Admrnist.açáo Pública de licitaÇóes homologadas/adiudicadas no dia
'16/01 /2ú22. calcu,ado pêld Íormu'a lv{êdrand dds propostas Finais
- 1 preço de Aquisiçoes e ccntrataeôes similêres de outros entes públi,:os homoloqadaslâdjudicadas no dia 01/'l212021, calculado pela

loÍmula Medidnd oa> PÍopostas f nêis

Item 96 - Pano de chão - Saco xêdÍez pré amaciado medidas apÍoximâdas 65 cm x 44 cm

- I preÇo do portal Compras Gcvernameotars praticados pela ÂdmrnistraÇão Pública de licitaÇôes homoloqadaslôdjudiôêdês no dia
lg/01,/2022, câlculâdo pela fórmula l.,4eCiâna das Propostas Finais.

Item 95 - Panela de pressão em alumínio e válvula de seguÍança. Com capacidade para 7 litÍos

- 2 preços do portal Compras Governamentais prâ câdos pela Adminis(ração Pública dê licitaçôes homologadas/ôdJudicadas entre os dias

Ji /12/2A21e 06/i212021, calcúlâdos pela fóÍmula ivlediana das Propostas Finêis.

- I prêço de Aquisiçôes e conlrataçôes similaíes de oLrtíos entes públicos homologadas/adjudicadas no cia 08/03/2022, celculado pela

fóÍmula Mediana das Píopostas Finais.

Item 97 - Pano de louça, em algodão, sem estampa. Medidas âproximâdas: 68 x 40 cm

- I preÇo de AquisiÇões e conlÍataÇôes similares de outros entes públicôs honroloqadas/adjudicadas no dia 06/121202,] , calculado pela

fóÍmula lv4ediana das Propostas Finars.

Item gB - Papel alumínio, rolo com 45 cm x 7,5 mts

llem 99 Papel Íilme PVC pára envolveí, proteger e conservar alimentos. Rolo com aprorimâdamente 30mx28cm

- 2 preÇos do po.tal Compías Governamentais praticados pela Administraçào Pública de licilações homologadas/'adjudicadas entre os dias
09/11/2021e 26l]'l/202'1, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

. - 2 preços do portal Compras Goverôêmentais praticados pela Àdministração Pública de licitâções homologâdas-/adjuciicadas entre os dias' C4iO1!2022 e 11/01/'2022, calculados pela fóímula l,4ediana das Prop.stas Finars.
- 1 prêço de AquieÇões e contíataÇôes similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/04/2022, cêlculado pela

Íormulê },,{edranâ dâs Proposlas T nais

- l p.eÇo do po.talCompras GoveÍnamentâis praticados pela AdministraÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
17,/0?./2022, calculado pelê fórmula Med,ana das PÍopostas lorc,ais.
- 2 pÍeços de Aqtrisiçõês e contrataÇões similares de outros entes púb'icos homolcgadas./adjudicadas entre os dias A2/12/2021 eA3103/?02?,
calculados pela fórmula N4edlana das P.opostas Iniciais.

Item 101 - Papel higiênico rolão 300 mêtros, dê píimeira qualidade, folha simples I00% Iibras naturais, acabamento picotado, nâ cor branca,
alta alvurâ, neutro, medindo l0 cm de largura, pacote com 8 unidades.

- 'l preço de Aquisiçôes e contÍataÇões sinrilares de oulros entes públiJos homologadas/adjucjicadas no dia 08102/2022, calculado pela

fórmula N,'lediana das Prorostas lniciais.
- I preço de AquisiÇões e ccntÍatâÇões similares de outros entes públicos homologadas/adludicadas no cia 1 5/ 1 212021, câlculado pela

fóímula Mediana das Propostas Frnais-

com 200 metros cada

Item 100 - Papel higiênico íolha dupla neutro, coÍ branca, rolo com mínimo de 30 metros. Fardo com 64 Íolos.
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I preÇo do portal Compras Gcvernamentais píaticados pela ÀdministrÇão Pública dê licitaçôes homologadasladjrdicadas no dta

161o2!?a22, calculada pele fórmula lúediana das Propostas Finars.
- 2 9reÇos de AqúisiÇões e contrataçôes similares .le outros entes púbircos :romolcqadasladjudicadas entre os dias 11/0212022 e 1B 42i2422,

cal.ulados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 103 - Papeltoalha para cozinha, em rolo, brânco 100% Íibras celulósicas, picotado, embalagem contendo 2 Íolos. medindo

âproximâdamente 2'1.5 x 20,0cm, com 60 Íolhas cada rolo.

-2 prêços do portalCompras Governamentais praticados pela ÀdministraÇão Pública de licitaçóes homologadas/êdjudicadas entíê os dias

caío2/2o22 e oanA2022, calculadgs pela fórmula Mediêna dês Píopcstas Finais

' 1 preqo de Aquisições e contÍataÇóes similares de outros eotes públiúos homoloqadas/adjudicâdas no dia l4103/2022, calcLrlâdo pela

fóímulâ L4ediana das Propostas Finais.

Item ]04 - Pegador de massa em aÇo inox. Medidas aproximadas: Altura 49mm. LaÍgura 48 mm

' I preço do portal Comprâs Gc\,êrnamentars praticâdos pêla AdministraÇão Pública de licitaçôes hcmoloqadasladludicadâs no dia

'J1102/2022, calculado pela Iórmula l'4ediana das Proposlas lni.ials.
- 1 preço de AqüisiÇõês e cârltrâtâçõês sanlilarês dê outÍos êntes públicos homoioqâdas/âdjucicadas no cjia 25/02/2022, calculaCo pÊla

,orm",d Medirlr u.s l,oJosrâs tricia;s
l preQo de Âqlrisições e contíatações similares d-" outros entespúbli.os homologadas/àdluc càdas no úrâ 03/íll'20:2 c.lculâdo pelâ

fórmula Llediana das Propostas F nais.

\- ltem l05 - Peneira plástica. AÍo 20 cm

'2 preços do portal CompÍas Governamentars pralicaclos pela ÀdministíaÇão Pública de licitações homologadas/adjudlcadas entre cs dias

C8/11/2021 e 01 /0212A22, calcvlados pela fórmula l,4ediana dâs Propostas Finais.

Item 106 - Pilhâ AÂA - pácote côm 04 unidades

- 1 preço de AquisiÇoes e cont.ataÇóes similaÍes de outros entes públicos homologadas/adjucicadas no dia 22103/2022, calculado pela

fóÍrnula Mediana das PÍopostas lniciars
- 1 preqo de AquisiÇões e contrataçôes similares de outros entes públi.os homologadas/adjudicadas no diÊ 30/ I I /2021 , calculado pela

Íórmula Mediana oàs Prolosràs Frnais

'l prêço do portal Compras Governameôtais praticados pela Administração Pública de licitaÇôes homologadâs/adludicadâs no dia
30/l l,/2021, calculêdo pela Íórmula lúediâna dês Propostas Finais.

Item l0B - Pote retangular grande no minimo 2,4 litros. Comprimento: l7 cm AltuÍa: I cm LarguÍa: 28 cm. MateÍial: Plástico Polipropileno

- 2 preços de AquisiÇões e contrataÇões similares de outros entes púbiicos homologadas,/adjudicadas no dia 11/02,/2022, calculados pela

Íormula l,.lediana das PÍo)ostas lnrcrars.

Item 109 - Píato de louqa bíanco paÍa sopa, 23 cm de circunferência

1 preqo do ponal CompÍas Go,.,ernâmentais pÍaticados pela AdministraÇão Pública de licitaÇóes homologadas/adjLrdicadâs no dia

21i01!2a22, calculado pela fórmula líediana dês PÍopostas Finais.

Item 110 - PÍato descartável. em plástico, bíanco leitoso. raso. l5 cm. Pacote com 10 unidades.

'I preço do portal CompÍês Governamentais prâticados pela AdministraÇão Pública de iicitaÇôes homologadas/adjudicadas no dia
C2/1U2A21, calcvlado pela Íórmula lúediana das Propostas lniciais.
- 2 preços dê Aquisiçóes e contrâtações similares de outros entes públicos homolcgadasladjudicadas entre os dias 25/02/2022 e 25i0312022,
calculados pela fórmula Medianê das Propostãs Finais-

Item 1 1l - Prâto fundo êm vidío lemperado, resistente, com supeífície lisâ tíânspaíentê. FoÍmâto: rêdondo. Diâmetro: 220 mm
apíoximadâmentê.

- I preço do poítal Comprâs Governamentais pratrcâdos pelâ Administraçãô Pública de licitaÇões homologadâs/âdludi.âdas no dia
A1/02/2022, calculaóo pela íórmula f,,lêdiana das Píopostas Finais

Item 
,l07 

- Pincel em silicone paÍâ uso culinário
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- 1 pÍeÇo de AquisiÇões e ccntÍataÇôes sinilares dê o{nros enÉs públicos honrobqadês/âdjudicadas no cjia I 1102 12022, calcúlada pela

fórmula Mediana das PÍopostês F nâis.

Item 1 12 - Prendedoí de .oupês em pláslico, pacote com '12 unid.

2 preÇos de ÀqursrÇõese contrataÇóes similares deoul.osentes públiaos homologà.las/adludrcadas enlre os dias A1,t12/2021 e28iA3l2A22,

calcülados pela fórmula Med:ana das Proposlas lniciais.

Item I l3 - Querosene com essência para limpeza com I litío baixo teor de enxoÍre e usado como desengordurante de peÇas metálicas,
solventes orqânicos.

- I preço do portal Compras GcveÍnamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitações hcmologadas/adjudicadas no dia

211O112022, calculado pela Íó.mula À/ediana dôs Propostas Finais.
- I preço de AquisiÇóes e ccntÍataÇôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no cia 0g/12,/2021, calculado pela

fórmula l.,4ediana das Propostas Frnais-

Item 115 - BEPELENTE PARA PROTEÇAO contra â âção de insêtos em qeral e carrapato, para uso profissional e aplicação sobíe a pele ou
roupa.

- I preÇo do poÍtal Compras Gcvernamentais praticados pela Administração Públicâ dê licitâçôes homologadas/adjudicadâs no diâ
13i12i2021, calculado pela fóÍmulô t'.4ediana das Propostês Finais.

- 2 preçôs dê Áq.JisiÇões Ê contrataÇôes similaÍes de outros entes públicos homolcgâdês/adjud,câdas entre os dias 02/12/2021 e31/03/2422,
caiculâdos pelâ fóíÍnulê Mediâna dâs Proposlas Finais.

Item l l6 - Rodo de boÍracha dupla - 40 cm Base em plástico resistenle, boírachas duplas de EVA mínima 2 rnm e largura mÍÍrima 3 cm, no
mínimo 4 pontos de fixação a base. Cabo plástico ou de madeira de '120 cm.

- 1 pÍeço de AquisiÇôes e contÍataçõês srmilares de outros entes públicos homologadâs/adjudicadâs no Cia 24ll'l/20?1, calculado pela

ÍóÍmula Medianà dds Prcpostas lnrcrars.

- 1 preÇo de Aquisições e contÍatações similares de outros entes públi.os homoloqadas/adjudicadas no iia I I /'l 1/202I , calculado pela

Íórmula Mediana dàs ProDostàs Frnais.

Item 
,]17 

- Rodo de espuma com esponja e cabo de plástico com abrasivos verde na esponja, permite o uso de deteÍgentes e desinfetantes.
lndicado para alcançar alturas mâiores, limpâr e esfregaÍ pisos. etc. esponja identica ao modelo para louças. Medindo 60 cm.

- 1 pÍêço do portal Compras Gcvernamentais praticados pela AdminisÍâção Pública de licitaÇões homologadas/adllrdicâdâs no diâ
29i12i2Ú21, calcúlado pela fórínuÍê lvlediana das Propostas Finâis
- I preço de AquisiÇões e ccntíataçôes similares de outros entes públicos homoloqâdâs/adju.iicâdâs no dia 23103,/2022, calcuiado pelê

fórmula l,redianâ dâs Prorostas lniciais.

Item I l8 - Sabão em bêrÍa, neutro, glicerinado. Embalagem com 5 unidades de 200 g A base de ácido graxos, glicerina, conseÍvante, sal
inorgánico e água. Pcte 5 unid.

- 2 pÍeÇos do poítal Compras Governarnênlâis praticados pelâ Administração Públicâ de licitações homologadâs/adjudicadas entre os dias
X2 t 12 /?021 e 19/0I /2022. calc,jlâdos pela íórnula Med,ana oas prop.Jstas I rnars.

- 'l preço de Aquisições e contÍataçôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia I9/ l I12021 , calculado pela

íornrula Medrana das Propostas F nâis.

Item I l9 - Sabão em pó, com alvejante e perfume FLORAL, biodegradável para limpeza em geral. Embalagem de 9009r a 1000 gr

- 1 preÇo do portal CompÍas GoveÍnamentais pÍaticados pela Administração Pública de licitaÇóes homologadas/adjudicadas no dia
19/O1/2022, calcúlada pela fórm!la lúediana das Propostas Finais.
- I píeço do po.tal Compras Governâmentâis praticados pela AdministraÇão Pública de li.itâÇôes hcmologadas/adjúdicadas no diâ
25l] l/202'1, calculado pelâ fórmula Ulediana das Proposlês Iniciats.
- I preço de Aquisiçôes e cgntrataÇôes similares de outíos entes públicos honDlogadasladjudicadas no dia 10/03r'2022, calculado pela
fórmulâ l,4ediana das Propostas Finâis.

lÍem 114 - Recipiênte p/ lixo, c/ tampa de 40 a 50 litros.

I preço do poÍ1ai Compras Gc\./ernarnentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaaôes hcmoiogadasladjudicadas no dia

!31]1/2021, calculado pelâ fórmula l',4ediana das Propostas Frnais.



Item 120 - Sabonete liquido cremoso anli séptico c/ 800 ml Reíil êrvâ doce.

2 preÇos do podal Compras oovernâÍlrentars praticâdos pela AdôrrnLstraÇão Púb|c.r de licitaqôes homoloqadâs/adludicêdás êntre cs drâs

26t082021 e 12/01/2022, calculados pela Íórrnúla l"4ediaiâ das Prôpos1ês Finars

Item 
.l21 

- Sabonete Iiquido erva doce paÍa lavagem de mãos Uso qeíal, para utilização em ambientes diversos; Apresentação em bombonas
plásticas de 5 litÍos, seladas, em concentração adequada para pront( uso, pH fisiológico; FÍagrância suave. BiodegÍadável.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela ÁdmrnilrtraÇão Pública de licilaçôes hornologadas/adluCicadas entÍe os dias

Cgl11l2O21 e 09/0?/20?2, calculados pela fóÍmúlê [lediana das Píopcsias Finais.

Item 122 Sabonete líquido glieerinado para bebê. FoÍmulado com gliceÍina vegetale pH da pele

- I preço do ponal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações hcmologadas/adjlrdrcadas no dia
35,j0112022, calculado pela fórmula Mediaoa das Propostas Finais.
- l preço do portalCoÍnpras Gcvernaínentais praticados pela Âdmrnistraçãô Publ€a de licitaÇôes hcmologadas/adjudicadas no dia
n4/011?022, calculado pela fórmula f",lediana das Propostas lniciais.

Item 123 - Sabonete sólido para higiene pessoal com no mínimo 90 gramas

- 2 preÇos de Aquisiçôes e contrêtaçôes similares de outÍos entes públicos homologêdas,/âdjudicêdas entíe os diâs 26/11/2021 e 09l02i2022,
câlculados pelâ fóírnula Nlediana das Propostas Finais.

llem 124 - Sêco plástico para Lixo 100litros de cor (lixo reciclável) Medindo (75x q5 x 0,8).No minimo (micÍa 8)

- 2 preços do portal CompÍês Governanrentais pÍaticados peia AdministraÇão Pública cle licitaÇôes homologâdês/adjudicadas no cla
0311212021 , calculedas pela Íórmula Vediâna .las Propostâs lniciâis.

Item 125 - Saco plástico pa.a Lixo ]00 litros preto Medindo aproximadamente (75 x 95 x 0.8). (micra B)

-2 preços do portalCompras Governamentais praticados pela Administração Públicade licitações hoÍnologadas/adjudicadas entre os dias
24101/2022 e 1610212022. calculados pela fórmula Medianâ das PÍopostas Finais.

Item 
,]26 - Saco plástico para lixo l5litros pÍeto, com l00 unidades

- 2 preços do portal Compras GoveÍnamentais pÍalicados pela AdministraÇão Pública de licitaÇoes homoloqadas/adludicadas entre os dias
C3111/2021 e 19/01/2022, calculados pela Íórmula wlediana dãs Propostas Fioais.
- I preqo de AquisiÇôes e contíatações simrlares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no ciâ l2104/2022. Çalculado pela

Íórmula l,4ediana das Propostas Frnais.

-2 preÇos do portalCompras GovernaÍnentais praticados pelâ AdministrôÇào Públjca de licitaÇões homologadas/adjudicadas entre os dias
01112i2021 e 0210212022, câlculados pela Íórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 128 - Saladeirâ grande Malerial: plástico. Dimensões aproximadas(cm)r Comprimento: 26,5cm l.aígura: 22cm.Altu.a: 12 cm

- 1 preço de AquisiÇões e contratâções similâres de oul.os entes públicos homologâdâs/âdiucjicadas no dia 07/04/2022, celculêdo pêlâ
formulâ l,,led;and das Procosiás T nars

Item l2q - Shampoo lnfantil NÊUTBO para cabelo. embalagem 350 ml

- 2 preços de Aq'.risiÇoes e contíataçÕes similares de outros entes públicos homologâdas/adjudicadas no dia 23/02/2022, calculados pela
fórmulê t"'lediâna das Propostas Iniciêis.

llem 130 - Shampoo para cabeio, uso adulto. Embalagem 350 ml

- 'l preço de AquisiÇóes e contrataçôes similares de outíos e.tes públicos homologadas/ôdludicadas no dia 26101/2022, calcúlado pela
Ídímula l,ledrond oà5 Proposlas lnrc,ars.
- I preço de AquisiÇões e ccnlratâçôes similares de outros entes púb[cos honúlogÀdas/êdjuCicadas no Cia OB/l l/2021, calculado pela

10 21

\- lrem 127 - Saco plástico pâía Lixo domiciliar 30 litros pacote com l0 unidâdes
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fórmula Mediânâ das Propostas Finais.

Item '131 - Shampoo tradicional para bebê. Formulâdo com tensoativos suâves. Não irrita os olhos. DeÍmatologicamente lestado. Livre de
parabenos, coíantes e ingÍedientes de oÍigem ânimal. Conteúdo:no minimo 200m1

- I prêço de AqursiÇões e contrataÇões similares de outros entes públ€os homologâdas/adjudicadas no cia 03/01/2022, calculado pela

fóÍmulâ Medrâna das Píopostâs lniciais

- 2 preÇos de Aquisiçôes e contratâÉês similares de outíos entes públicos hômologâdâs/adjudicâdas entre os dias 1C/11!2021 e31/03t2022,
calculados pela ÍóÍmula Medrana das PÍopostas lniciais.

Item 133 - Suporle Porta Papel Higiênico de Chão, Cromado Capacidade de 4 Rolos de papéis higiênicos

- I preço de Aquisições e ccntratações similaÍes de outÍos entes públilos homologadas/adJudicadas no Cia 02/1212021 , calculado pela

fóímula Mediana das Propostas Finais.
- I preÇo de AquisiÇôes e contrataÇões similares de outros entes públi:os homologadas/adjudicadas no dia I0/1I /202'1, calculado pela

Íóímula Mediana das PÍopostas lniciais.

Item I34 - Tábua de carne confeccionada em polipropileno Medindo: 50 X 30 cm

- 1 preço de Aquisiçôes e contratações similâres de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/04,i 2022, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Finâis.

Item 135 - T0UCA DESCÀRTAVEL produto produzidos em polipropileno (tnt) , Íoímato anatômico, com elástico em toda boÍda, coí branca
Embalagem com I00 unidades

- 1 píeÇo do poítal CompÍas Goveínamentais praticados pela AdminislÍaÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
0l/03/2022, calculado pela fórmula Mediana dâs PÍopostas Finars.
- I pÍeço do poítal Compras GoveÍnarnentais praticados pela AdminisrÍação Pública de licitaÇões homologadas/adjudicadas no dia
24/01 /2022. calculado pela fóímula Mediana das Propostas lnrciais.
- I preço cle Aquisiçôes econt.âtâçôes similaÍes de outros entes públicos homoloqadas/adjudicadâs no Cia 16/02/'2022, calculado pela

fórmula Mediana das Prooostas Frnais.

Item 136 - VassouÍa de capim com 3lios ou amardlhos com cabo err madeira.

-2 preÇos do porlalCompras Governameotais píaticados pela Mministraçào Pública de licitaçôes homologadas/adludicadas entÍe os dras

01112/2021 e 07lO2l2O22, çalculados pela fúmula Mediana das Propostas Finars.
- 2 preÇos de Aquisições e contratações similaÍes de outros entes públcos homologadas/adjudicadas enúe os dias 24!'11/2021 e 11t03t2122,
calculados pela Íórmula Mediana das Proposlas Finais.

Item 137 - Vâssourâ. com ceÍdas dê nylon base de plastico rêsistenle, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11cm e espessura
média de 0.8mm

-2 prêços do portalCompras Governômentais praticados pela Admioistração Pública de licitaÇões homologadas/adrudicadas entre os dias
1O111/2021 e 0110212022,calculados pela fórmula Mediânâ das Propcstas Finais.
- I preço de Aquisições e contrataçôes similares dê out.os entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07104/2022, cêlculado pela

fóÍmula Mediêna das Prooostas Finais.

Item '138 - Lenço de papel descartável folha dupla, embalegem com 50 folhas.

- 1 preço do portal Ôonrpras Goveínamentais prâticâdos pelâ AdminislÍaÇão Pública de licitaçôes hornologadas/adjudicadâs no dia
17 l1U2O?1 , cala)lado pela ÍóÍmula Mediana das PÍopostas Finais.
- 2 pÍeÇos de Aquisiqõ€s e contíataÇ&s similaÍesde oúros entes púbrlcos homologadas/adjudicadas entÍe os dias o6/1?t2121 e 17 /03/2022,
calculados pela Íórmula Medlana das Propostas Finais.

El oescnrrrvo oE FóRMULAS ulLIZADAS

Item '132 - Soda caustica em escamas de l6 qualidade, embalagem com I kg.



[,'lediana das Propostas Finais

- Captâ os preÇos Íinais dâ hcitâÇão e seleciona o prêço do rôeio (nô câso dê número rmpar de propostas) ou a média dos preÇos cjo mero

Mediana das Propostas lniciais

- Capta os p.eços iniciais da licitêÇão e seleciona o preço do meio(no c-iso de número ímpar de pÍopostas) ou a média dos preços do rneio
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PREFEITURA MUNICIPAL

lttll NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pRrcÃo nrrrRôNrc o N' 2çt2o22

Aos 02 dias do mês de junho de 2022,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 2812022, registrado em 0llo612022, qlue

tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 702 ao n" 1024, que corresponde a este termo.

i^.:, \k" LS.à-.
Lú)rúávio f,os Sanuí-'

Setor de Licitações

Rua Waliredo B

- E-mâil - licitacaorAnsb.pÍ.Êov.hÍ - rvu-§.nsb,Dr.eov.hr

ittencoun de MoÍâes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BáÍt*a- paran.l


