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- - SOCORRO 
Dala: Socorro, 28 de novembro de 2018, 

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS· MATERIAL DE LIMPEZA 
. PROCESSO N° 106l20181PMES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECO N° 04812018 

Fornecedor: COMERCIAL MANGILI & SILVA L TOA ME 
Endereço: RUA PROFESSOR LUIZ CHAINE 262 
Bairro: JD SÃO LUIZ 1 Cidade: LIMEIRA 
CEP: 13487-009 lFone:_l 119 L 
E-maU: I lUF: j 
1_ E.n': 417.177.107.116 1 1 CNPJn': 162.479.555/0001-15 

NoIMda~"'A_ RoouItado FlnII 
liam .,..,.,. Q O R QB EBM. CDMP. MieI •• "dtAclltlClo 

Vassoura de palha (Iipo caipira); cepa em palha, com cerdas de palha, GIGA 3 4 4 3 li 6 4 43% 
1 com 5 fios; e amarração com arame, reforçada, 11 linha, e no mlnimo três 

costuras, cabo de madeira medindo 1,2Om. RJ Reprovado 
Amadanle de roopas, acondidonado em galão plástico conlendo 02 lilros. BARBAREX 8 8 8 8 8 10 8 83% 

2 Composição: aditivo, coadjuvantes, diluenle, clareio de dimelil amôneo de sebo 
hidrogenado. No rótulo deverão constar informações do produto, fabricante e 
registro 00 notificação na ANVISA. A) Aprovado 
Condicionador infantil vitaminado, com pró - vitamina 85 e vitamina E, composto GURIKIDS 7 7 8 8 8 10 8 80% 
de aqua, ootearyl a1coho1, ootrimonium chlttide, parafinum liquidum and lanoIin 

5 alcohoI and oIey1 alcohoI, parlum, panlhenol, locopheryl acelate, disodium adta, 
citric acid, methyl choloro isolhiazolinone and methyl isothiazolinone, C.l.15965 , 
hipo~ergênioo. AI Aprovado 
Detergente liquido, neulro, embalado em frasco plástico de 500 ml, ph de 7,0 a FUZETTD 3 3 2 4 6 10 5 47% 
8,0, testado dermatologicamente, composto de tensoaüvos aníônicos, 
coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, 

6 perfume e áqua. Componente ativo: linear a1quil benzeno sulfato de sódio, com 
tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0 %, com sólidos de no 
mínimo 10,0 %, Embalagem contendo informações do produto" caixa com 24 

R) Reprovado frascos, 
Sabão em pó cJ 01 kg, com amadanle, composto por tensoativo biodegradável, INVICTO 8 8 8 7 10 O 7 68% 
reduzido teor de fastato, aniônico, a1calinizante, enzima, seqcesüente. carga 

14 coadjuvante, branqueador óptico, bentooita sáodia, corante, enzimas agente anti- 
redeposilante, fragrância, perfume e agua, Com rótulo e todas as especificações 
do fabricante (lote, validade, químico responsável, advertência e instruções de 
uso). (RL Reprovado 

GURIKlDS 7 7 8 8 8 10 8 80% Shampoo infantil vitaminado que não irrite os olhos, com pró - vitamina 85 e 
vitamina E, composto de aqua, disodium laureth sulfosucclnatel sodium lauril 
sulfate, sodium chloride, COCMlide dea, cocamidopropyt betaine, acetamide mea, 

18 dimelhicone copoIyol, parlum, glycarelh - 26, panthenol, tocopheryl acetete, C.I. 
15985, disodium adta, dtric acid, melhyl chlaro isothiazolinone and melhyl 
isothiazolinone. O produto devera vir embalado em frasco pláeüco transparente 
contendo 480 ml, com identificação que o produto foi testado dermatologicamente, I (A) Aprovado 
Vassoura sanitãria cerdas de nylon escova para limpeza sanitaria; tipo lavatina C. HDlAE 3 4 4 4 5 10 5 50% 

24 bola com suporte em poIipropileno e cerdas em nyton sintético, cabo com mlnimo 
200. de comprimento em poIipropileno na cor branca 00 gelo. R) Reprovado 
Pano para chão alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 50 x AlERCATEX 9 8 7 10 8 10 9 87% 
76 em aproximadamente, com bordas costuradas, pesando 160 gramas deverá 

33 constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, 
dimensões, marca e composição. Embalado em saco plástico transparente com 10 
unidades A)_~rov.do 
Vassoura de peta para uso doméstico com base pintada, dimensões: comprimento FLALlAlPE 9 8 7 5 N/A 7 7 72% 
x largura x altura (34 em x 4,5 em x 3,5 em) com cardas de nylon certon na cor 

38 preta e branca com altura de 5 em, cabo de madeira cedro medindo 1,30 m e 
diâmetro de 22 mm. Dev9fá constar no produto etiqueta com dados de 

1 (R) ReDrovado identificacão do fabricante e marca. 
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Data: Socorro. 28 de novembro de 2018 

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL DE LIMPEZA 
PROCESSO N° 10612018JPMES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECO N° 048/2018 
Fornecedor: M.S. DE ARAÚJO ME 
Endereço: RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS 915 
Bairro: VILA MARIA I I Cidade: ISÃO PAULO 
CEP: 02.134-001 IFone: I 1112645 11001 
E-maU: IUF: I 
I.E. nO: 145.564.623.113 I I CNPJ nO: 116.717.327/0001-19 

NoIn da eo- d.AvoIlocio Resultado Final 
110m Marca Q D R CIB BEM COMP. M6c1'- i'l!od.- 

Pedra sanitária, cxlorizanle sanitário, com agente bactericida, em pastilha de 40 g, SANY 10 10 10 10 10 10 10 100% 
11 com suporte plástico de fixação no vaso sanitário, aroma de lavanda ou floral. 

Contendo na embalagem lodos os dados de segurança e do fornecedor e demais 
informações imp(xtantes ao consumidor. Cartela ou caixa com no minimo 10. IIAI Aprovado 
Esponja de banho, formato anatõmico, emb~adas individualmente, Medindo: 12 x 9 ESPONFLORA 3 3 NIA 3 O 1 2 20% 25 x4 R) Reprovado 

KN 7 8 8 9 6 10 8 80% Ranela 100% algodao para limpeza, confeccionado em pano de algodi!o flanelado, 
26 na COI' laranja, nas medidas aproximadas de 30 x 50 em. Embaladas individualmente 

com eliqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. 
A) Aprovado 

Pano de copa sem estampa e borda costurada medindo 40x70, cor branco, com KN 7 8 8 9 8 9 8 82% 34 etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca. A) Aprovado 
Vassoura de nylon, para uso doméstico, dimensões aproximadas: 30 em com cerdas CAlÇARA 3 3 4 4 NIA O 3 28% 

37 de nylon, cabo de madeira encapado com PVC, com rosca. O produto deve conter 
etiqueta com dados do produto e do fabficanle. I (R) Reprovado 

IIAXFINE 6 6 6 6 7 7 6 63% Guardanapo de papel- 23 x 24 em pacole com 50 unidades, folha dupla, alia 
42 qualidade. Embalagem deverá ser plástica com picote em um dos lados na parte 

superior e inferior. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na embalagem 
I (R) Reprovado roduto não perecível e conservar em luaer seco número do SACo 

Cloro, souçao liquida a base de hipoclorilo de sódio, com aspecto limpido, VIIAX 7 8 8 6 10 10 8 82% 
54 odor caracterlslico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%. Embalado em 

frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, 
contendo no mãximo 51ilros. IAI.Aprovado 
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I 
LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL DE UMPEZA .~, PROCESSO N° 106l20181PMES 

IA, eARA REGISTRO DEeRE_ÇO ti' 04812018 
Fomeçedor: ANA VALERIA TONELOTTO- EPP 
Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60 B 
Bairro: CASCALHO Cidade: PEDREIRA 
CEPo 13920-000 Fone: 19 38937441 
E~il: UF: 
I. E. nO: 519,029,880.114 CNPJ n': 13.331.317/0001-52 

••••• - •••••• -- - Q O R CAI lIElI COIIP, 
Cera liquida inooIor a base de resina aailica impermeabilizante, nlveladores. presevente e PQLIFLOR 10 10 10 8 7 10 9 92% 
água, com teor não voláteis de no mínimo 22%, rendimento de 70 a 80 m2A. ph de 8 a 10, 
erriIalado em frasco plAstioo Vi'gem branco, contando 990 mI, com ~ rosca veJmelha, com 

3 visar na lateral e medidor com marcação de mU~itros para facilitar a visualização da quantidade 
do produto utiizado e quantidade existente no frasco devidamente rotulado com informações 
sobre o produkl, fabricante, precauções, i\slruçlóes de uso, e demais informações necessárias. 
Produlodltverâ ser certificado pela 'ISO 9001:2000. A Aprovado 

POL/FLOR 10 10 10 8 7 10 9 92% 
Cora liquida a base do resina acrilica ifI1>enneabilizanle, niveladores, preseIVante e ãgua, com 
teor não voIãteis de no mirW"no 22%, cor vermelha. rendinenlo de 10 a 80 m2A. ph de 8 a 10, 

• errilalado em frasco plâstioo virgem branco. contendo 990 mI, com _8 rosca vennelha, com 
visei" na lateral e mlKlidor com marcação de mifi~tr08 para faciWtar a visualização da quantidade 
do produto utilizado e quantidade existente no frasco devidamente rotulado oom informações 
sobre o produto, fabricante, precauções, instruções de uso, e demais informaQâes necessMas. 
Produlo deveni ser oertiIicado DOIa 'ISO 9001:1000. A Aprovado 
Umpa vidros da primeira qualidade, acondicionado em frasco plâstioo resistente de 750 mI, com FUZfTro 10 10 10 8 10 10 10 97% 
bico dosador e tampa fIip topo O produto deverá limpar e manter brillantes ~eriícies como: 

7 vidros, vitrines, espeUlos, telas de Iv, para-brisas e acriicos. ~: tensoalivo aniónic:o, 
tensoawo não iônioo, álcool, êlet gIio6Iico, hidr6xido de amónio, c:orante, perfume e água. 
Devera oont8( no rótulo do produto: indicações de utilização, modo de usar, precalJ9Õe8, 
telefone do SAC, responsâvel têcnic:o, número do lote e validade. A Aprovado 
Üll'ador multi.lso 500 mI. ~: tensoativo aniànicoa, égua. SoNenle, conservante, 3X 9 10 10 8 10 10 10 95% 

• sequestranle. Ingrediente ativo: noniifMKll etoxilado. Ph 11,5 e ooncentraçio maior que 5,0%. 
Embalagem squeeze. Na embalagem deverá constar 08 dados de ldenti6cação do fabricante, n" 
telefone Cealox, data de fabricação, validade do produto e n" do lote. A Aprovado 
lustra lnÓ'leis, aoondicionado em frasco plástico de 250 mI. Constando as seguintes FUZETTO 9 10 10 8 10 10 10 95% 
informa9i)es no rótulo: modo de usar, precatJ90e8 e OJidadoa e o n(mero do telefone do centro • de assist6nci& toxiool6gica. COIJ1)OSiç6o quimica: poUmero aailioo, cera de carnaüba, agente de 
poIimero, emulsfficante, noniIfenol etoxiado, ateooador de espuma, fragr6ncia, sequestJanle, 
ak:alinizante,cooservanteeveiculo. A Aprovado 

~::S~:a::=:==:=!,C:=,I':oo~::~a:tes. D~8fá 
FRESH 9 9 10 8 10 10 9 93% 

10 
::;edoa:em:: =~~==~'!ae:'IJ9Ô88, datada fabr1caçêo, vaidade, 

AI Aprovado 
SIi>Ao de lXlOO pera ~f1lleZ8 de Sl4letflCieS e objetos, rOl4las e utenallos. C~ Óleo de \ff 10 10 10 10 10 10 10 100% 

12 babaçu, agente anti·redeposilante, carga, agente de controle de PH, alcaWnizante e 
veiculo. Cada barra do 200g deve ser enilaJada individualmente. AI Aprovado 
Sabão em pedra, gIicerinado neutro muttiuso, em barra de 200 gramas de l' qualidade, U/lK; 8 8 8 8 10 10 9 87% 

13 entalagem contendo 05 unidades. Composição: sebo bovino, hidróxido de mio, glioerina, 
braoqueador óptico, igua, cargas, sequestrantes e corantes. AI Aprpvado 

I'P~ 10 10 10 8 10 10 10 97% Sabonete em pedra do 9Og; Sabonete em pedra. Cada barra com 90 gramas deverá 88f 
entalada individuaknenle e reembalada em embalagem plá.slica contendo 12 barras. 

l' Ingredientes: Sodium taUowale, aqua, sodium palm kemelate, glycem, parfum, sodium chIoride, 
tetrasodiLlm edta, propyparaben, meth);laraben, socfrum hidroxide, etidronic acid, fragaria 
ananassoM;.ioa, disod"'dislyly~disufonal e. CI77891, C114160, CIII680. 

AI Aprovado 
16 Sabonete neutro, Anlialérgioo Infantil, base vegetal, prodl!lido sem gordura animal. NIPSBABY 3 4 4 5 6 O 4 37% iR) R.Drov.do 

HipoaIergênioo, formulado de maneira a mirWnizat o po3Sível saginento do a181'gias. Fórmula PERFECT 8 8 8 8 10 10 9 87% 
17 suave, indicado para peles sensíveis. O produto dev8fá ser Testado demlatologicamente e seu 

oonteúdo devera oonter no minimo 9Og. AI Aprovado 
BELLPLUS 8 8 8 7 10 8 8 82% Sabonete liquido antisséptico, translúcido, sem essência, com ingredientes umectantes e 

emoIientes que repõem 08 ôIeos naturais da pele, indicado para uso em áreas onde hâ 
neoe55idade de pr~enção de infecção auzada. Composiçêo: tensoativo awo l'Ião iOnioo, 

II 1. aIcalonamida, bactericlda, sequestraste, oonservante, água, principio ativo tricIosan. O 
produto cleverâ ser embalado em forma de refll selado, com váNula anti-en~to e anti- 
vazamento, descartável com capacidade de 800 mI. Constar na 8ITiIaJagem: marca, 06á1gO 
de barras, ~o, lote, fabricaçio, validade e dados de identificaçAo do fabricante. 

Al~rovado 
Solução anti·séptica; uso em anti·aepcia pere as mãos, em refil do 800 mI, ~: BELLPLUS 8 8 8 7 10 8 8 82% 

20 Tridosan, Á.IoooI, Carbomero, GIioerina, Amõnio, Hidróxido, Propieno GiooI, água. Para uso em 
di",.,,,,,em bicoOD<8Y, A) Aprovado 
Balde de 20 WIros. Confecx:ionado em material de poIipropileno resistente ou poIiestireoo PLASNEW 10 8 10 8 NlA 10 9 92% 
resistente, não rec:iclado, atóxico, capacidade para 20 lilros, nas medidas de 330 mm de altura x 

21 345 nvn do diâmetro, o balde deve ser iso de uma ünica cor sendo branca ou azU, deve ser em 
material plãstico reforçedo, com 8IçB em metal galvanizado. Produto deve ser identificado 
através de eliq\leta oontendo informações necessárias. AI Aprovado 
Esoova para 1in1l8Z8 escova de madeira para lavar r~, com cerdas resistentes modelo oval, DSR 8 8 7 5 NlA 10 8 76% 

22 base de madeira 1,5 em de esp8SS1X8 madindo ~roximadamenle 13 x 7 em, cedas de nyIon 
sintêtioo, som alça, som cabo, mlnimo de 15 cerdas por Mo - pacote oom 12 unidades. R) R •• ,ov.do 
Esponja d",,1a face multiuso OIJrT1)OIta de espuma de poIiuretano e filra sintélica com abrasivos, BErrANIM 8 7 8 7 7 10 

23 medidas 100 mm x 70 mm x 20 mm, errtaada em pacote plástico oontendo 6 unidade, gravado 
na embal ••••• ~_ score c produto 
Esponja de a90 para limpeza de louças, talheres, vidros, panelas e oojelo$ de alumfnio, de INOVE 8 8 8 9 10 10 9 88% 

21 primeiro qualidade, em enttalagem plâstica contendo no mírimo 08 unidades, com peso liquido 
de 60 gramas no minrno,~: 890 C8lbono. A) Aprovado 
llNa para Hmpeza geral tamanho pequeno. Amarela, oonfeocionada com látex de borraclla de TALGE 10 10 10 10 10 10 10 100% 

" alta qualidade, forrada com ftoooI da algodão e com ~rflcie antiderrapante, embalagem 
plástica transparente. contendo 1 par, devidamente idantificada com as seguintes informações: 
fabricante data do fabricação o data do validade, ALAprovado 
lwa para limpeza gerallamanho médio amarela, confecx:ionada com látex de borracha de alta TALGE 10 10 10 10 10 10 10 100% 

29 qualidade, forrada com flocos da algodão e com ~erflCie antiderrapante, embalagem plástica 
transparente, oontendo 1 par, devidamente idenlfficada com as seguintes informaQões: 
fabricante data da fabricação e data de vaidade. AI Aprovado 
lwa para lÍIlll8Z8 geral Iam. Grande. Amarela, confeccionada com lálex de borracha de alia TALGE 10 10 10 10 10 10 10 100% 

30 qualidade, forrada com flocos de algodão e com ~cie antidenapante, embalagem plástica 
transparente, oontendo 1 paI', devidamente identificada com as seguintes informaçóea: 
fabricante data de fabricação" data de vaidade. AI Aprovado 

Pé pare m, com base plástica. com cabo de madeira medindo aproximadamente 86 em 
DSR 8 7 7 7 N/A 6 7 70% 31 

plasliflcado. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação fabric:anta e marca. I (R) Re",ovodo 



35 Rodo com base plâslica, medindo aproximadamente 6Oan, ~ puxa li seca oom cabo de 1.20 
revestido em pláslioo. O produto deverá possuir etiqueta com dados do produto e do fabricante. 

OSR 8 8 

8 8 8 

7 

9 

10 

9 

80% 

A1Aprovado 

36 

Rodo com base plástica. medindo 4Ocm, possui garras que SO!I\JI'8 o peno no rodo, ~ puxa e 
seca, com suporte de rosca plâslico, cabo de macieira pinnus encapado com PVC. medindo 
1,2Oan. com rosca plástica na ponteira. O produto deverá possuir etiqueta com dados do 
produto e do fabricante. 

OSR 8 8 

7 

7 

7 N/A 10 

7 N/A 10 

8 

8 80% 

A ADrovado 

39 

Copo descartável; poIiestireno; oom capacidade mlnima para 5OmI; acondicionado em mangas 
çJ 75gramas; as mangas nêo devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; 
devera oonatar in1>resso na manga a ~acidade total do copo, quantid&de; e o pO&O minino de 
cada cepa; os copos devem conter gravado de forma ind6Iôvel: em relevo marca ou 
identificação do fabricante; slmbolo de idenlificação do material para reciclagem oonfonne NBR 
13230; e çapacidado do copo; os oopos deverão estar em coofOflTlidade: com 
rtKl4865,rer13230 da ABNT 

COPOSUL 10 7 7 8 9 10 9 85% 

A ADrovado 

•• 
Copo descart8vel; poIiestireno; com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas 
rl 1989ramas; as mangas não devem estar violadas li protegidas em caixa de papelão 
resistente: devera constar iI1>resso na manga a capaddade total do copo, quantidade; e o peso 
m1nimo de cada tq)O; 08 oopos devem conter gravado de forma indelével: am relevo marca ou 
identificação do fabricante; slnilolo de identiflC8Çio do material para reciclagem conforme NBR 
13230; e capltOOade do copo; os copos deYerAo estar em confcnnidade com 
rbrl48ô5,rbrI3230 OOABNT 

COPOSUL 6 6 6 8 9 10 8 75% 

I IR! R •• ,ov.do 

41 
Fósforo, pacote com 10 caixinhas oontendo mlnimo de 40 palilos cada cx, palitos m8dio de 
made:ra de alia qualidade com cabeça em lXlfflXlSlo químico de dorab de potãssio, cx cI ixa 
~ressa, resistente de 11 qualidade e certificado paio Irvnetro 

GABOARDI 10 8 8 8 9 10 9 88% 

A AIJrovado 
Papal higiênico 300 metros classe I • rolo com 300 metros, folha IIÍfT1lles 100% fbra virgem 
I'I8tural, branco polar, l' quaidade, acondicionados em fardo plâstioo transparente con~ 

44. OOIlllfOYaçlO de produto dermalologi<:amente testado, contendo 8 rolos. Especificações: 
cota r.servada gramatura mlnima 18 g1m2, alvura difusa com UV calilrado superior a 80%, resistência a tração 
do item 43 a seco direção de fabricação ~ a 275 rJrn, resisténc:ia a tração a seco dV"eçêo transversal 

~ a 190 nIm, capacidade de absorção de égua método da cestiMa inferior a 6.20 gIg, 
tarrpo de absorção de água método cestinha inferior a 6,50 sogundos, pintas inferior a 0,50 em 
nvn2hn2, flr'oa.,ferior a20 em mm21tn2 e ~ filrosa. 

PRlMUUo. 8 8 7 8 80% 

A Aprovado 

46, 
cota r ••• rvada 

do 111m 45 

Papel higi6nioo 30 metros folha dupla: casse 01: na oor branca; atvura maior que 80%; indice 
de maciez igual ou mera que 5,5 nmfg; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 
nIm; quanlidade de pnw igual ou menor que 20 mm2hn2; I~ de absorção de âgua igual ou 
menor que 5 8; oonfonne norma abnt mr 15464·2 e 15134; características IXlfTlIlementares: 
matéria-prima 100% filra vegetal; ~rimento do rolo 30 m- com tolerênrJa de 2%; com 
Iarg ••• OO 10 em- com 1111_00 2 li; diâmello nOo mãximo 11,7 an; largura do ~1.10 
cn- com Io!efincia de 2%; diâmetro interno do I1.bete maior que 4 an; formalo grofado; 
piootado; neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel; 
nome do fabricante e fantasia, mpj; &-maiI, telefone do sac.; embaJagem com boa visi)ilidade do 
roduto enilalados em fardos com 16 Dacotes com 04 rolos totaltzando 64 rolos 

DAMA 9 9 9 7 10 9 88% 

A) Aprovado 

4' 

Saco para lixo • 30 litros· preto com no mínimo O,12nvn de espassUl'8. Utilização: saoo plástico 
para acondicionamento de resíduos sõIidos destinados 8 coleta de ixo. Descrição: produto em 
conformidade com a nonnaABNT NBR 9191 (05flOO8)· sacos plástioospn o 
acondicionamanto de lixo· classe i· requisitos e métodos de ensaio. Confecàonados com 
remas Iemloplásticas virgens ou recicladas. 08 pigmentos utilizados devem ser ~ativeis 
com a resina erI1>I'egacIa de modo que, não ilterliram nas caracteristicas de resistência 
macãnica a prqx>reionem a opacidade necesaãria à aplicaç6o, em conformidade com ABNT 
NBR 13056 (0512008). Outros aditivos devem ser tantMlm COfl'llativeis com a resina ti 
OfIlIregados em quantidades tais que, não alttlfem as condições estabeIec:idas. Deverão 
spresenla( solda única, homogênea e ooiforme, sem sanfooa lateral proporcionando uma 
parfeita vadação, e nio permitindo a perda de conteúdo dorante o manuseio. Devera apresentar 
~ressio de material oxo-biodegradável em c:ada uridade de saoo perajxc devera ainda 
apresentar caract&rislicas tais que possbiitem fâciI separação e abertura das unidades sem 
prcvccer danos ao saoo. Caracteristicas fisicas: capacidade para 30 ~troa, na cor preta, 
devendo atender as clauificações indicadas na tabela 1 (NBR 9191). Prazo de validade: no 
mirWno 12 meses a partir da data de entrega. Errbalagem: o produto dewsrâ ser orrbalado 
conforme praxe do fabricante, devlMMio informar número de unidades, dimensões e capacidade 
do saco de lixo a fi)o de resíduo. Apresentação: ecctee oom 100 unidades. 

ITAQUm 8 8 8 7 7 10 80'10 

A1Aprovado 

52 

ÁIcooIIi~; âIoooI elilioohidratado, 92,S"INPM, para usodomêstioo. Acondiciooadoem 
embalageos de 1000 mI. AIoooi 1000 mI refinado de baixo teor de acidez e aldeidos, 92,8 INPM, 
especialmente indicado para 1irJl!8Z8 não incluindo desinfe0ç60 e sem adição de desoalurante. 
Oeverà constar no rótulo informações do produto, fabricante, data de fabricação e número do 
lote selodoIN~TROenúmerodolnor. 

ITAJÁ 7 10 10 9 85% 

A1Aprovado 

53 
Ag\JllsaOOária, soIuç6o oquose, ....,..1ade h~lode sódio. água, com 1eor 00_ 
ativo de 2,0 a 2,5%, errtaIados em frasco plâstioo branco vigem, oonteldo 1 ~tro de solução. 
Produto oonforme portaria da ANVISA/ms 89, com validade mínima de 06 (seis) meses. O 
rodulo deva ser entreQue com no mãximo 2Ó (vinte) dias da sua data de fabricação. 

TRlEX 8 8 8 8 9 10 9 85% 

A) Aprovado 

55 

Desinfetante uso geral, CXlfll)OSição: desinfetante ~"llador de coloração roxo, fragrância zick8, 
ph entre 6,6 e 7,6, indicado para pisos, paredes, bancadas e qualquer S\4lerlície lavâval, com 
ingredientes ativos dorekl de n.aIquiI dimeil benzi! amônio: a base de quartenãrio de amonio de 
2,56 %, densidade 1,020 a l,05Ogkm3, visoosicIadecopo ford n4 de 11 a 13 8. E cIorelode n 
a1qu~ dimetil benzi! amônio. Produto com diluição mâxima de 1 parte de solução para 200 partes 
de âgua, orrbalaclos em frasoo pIistioo virgem na oor branco, contendo 990 mI com qa rosca 
vermeI\a com vis« na laleral e medidor com rT'I8fCBÇão de miilitros para facilitar a visuaizaçIo 
da quantidade do produto utiizado a quantidade existente no frasoo devidamente rotulado com 

=,=~~:':=:aU:S~~;doUIO,edemM~f~ 

DEEPWASH 5 5 3 5 o 4 40% 

IRl R • .,ovado 

56 

Inseticida aarosoI; inseticida a base de água oomo aoIvante. Frasco de 300 mI. ~: 
imiprolina 0,1)4%p1p ooeoolrina s 0,12% pJp, soIvantes, emulsificantes, espessantes, propeiente, 
oonservante, antioxidanle e âgua. Eficaz contra o mosquito da dengue, moscas, mosqlitos, 
baratas, 1ormigas. Frasco com selo de uso de 890 recidàvel e ecológico, oontando informa9ÕM 
do fabricante, n- de 880 , n- do lote, data de fabricação e data de validade. Formula com égua 
e registro na ANVISA. 

SBP 10 10 10 7 10 10 10 95% 

Al Aprovado 
Ouerosene. eoq,osiçio: mistura de hidroaubonelos amlm, naftenioos e aromáticos. 
Acondicionado am frascos tran6Darente de 1.000 mI. 

BUFALO 8 8 8 7 10 10 85% 
A ADrovado 

u Membfo dI! eomIulo de: _nili •• 
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Dala: Socorro, 28 de novembro de 2018 

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - MATERIAL DE LIMPEZA 
PROCESSO N° 106/2018/PMES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 048/2018 
Fornecedor: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 06 
Bairro: SANTA CRUZ 1 1 Cidade: IITAPIRA 
CEPo 13974-065 Fone: 119 38431142 
E-mail: ~ UF:SP 
I, E, nO: 374,040.825.112. 1 CNPJ nO: 101.989.20010001-816 

Nataa da Comluic de Av_ R ••• _F1na1 
Item Morca Q D R CIB EM&. COMP M6dIa %de_ 

ALVEFLOR 6 6 5 6 7 10 7 67% 
Papel higiênico 300 metros classe I • rolo com 300 metros, folha simples 100% 
fibra virgem natural, branco polar, l' qualidade, acondicionados em fardo plástico 
transparente contendo comprovação de produto dermatologicamente testado, 

43 contendo 8 rolos. Especificações: gramatura mínima 18 g/m2, alvura difusa com 
UV calibrado superior a 80%, resistência a tração a seco direção de fabricação 
superior a 275 n/m, resistência a tração a seco direção transversal superior a 190 
nlm, capacidade de absorção de água método da cestinha inferior a 6.20 glg, 
tempo de absorção de água método cestinha inferior a 6,SO segundos, pintas 
inferiO( a O,SO em mm2lm2, furos inferior a 20 em mm2lm2 e composição fibrosa. (R) Reprovado 

Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; alvura maior que TOILET 6 6 5 6 7 10 7 67% 
80%; Indica de maciez igualou menor que 5,5 nmlg; resistência a tração 
ponderada igualou maior que 90 n/m; quantidade de pintas igualou menor que 
20 mm21m2; tempo de absorção de água igualou menor que 5 s; conforme norma 
A8NT N8R 15464·2 e 15134; caracteristicas complementares: matéria-prIma 

45 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m -com tolerância de 2%; com 
largura de 10 on- com tolerância de 2 %; diâmetro nOo máximo 11,7 em; largura 
do tubete 10cm· com tolerância de 2%; diâmetro interno dotubete maior que 4 
em; formato grofado; picotado; neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade de 
rolos, aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, CNPJ; e-mail, 
telefone do sac.; embalagem com boa visiblUdade do produto, embalados em 
fardos com 16 pacotes com 04 rolos, totalizando 64 rolos. I (R) Reprovado 
08S:ITEM I' _. 

~~. lh.1 .L-~.A. ~ U;QiitiV 
/Ma, •• do Ca,mo Cecll'a de Sou~ () - CII.ne Ma". da~: ". 
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Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

- -- SOCORRO 
Data: Socorro, 28 de novembro de 2018 

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS· MATERIAL DE LIMPEZA 
PROCESSO N° 106/20181PMES . 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECO N° 048/2018 
Fornecedor: COMERCIAL LlCVTARE LTDA 
Endereco: RUA ROGERIO COUTINHO 92 
ealrro: RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS 
CEPo 12.227-856 Fone: 12 39218908 
E-maU: IUF: SP 
I.E. nO: 645.893.357.119 CNPJnO: 29.625.203/0001-55 

_d. ComIMIo de A_ RMulladoAnal 
liam ••••••• Q O R CIB EMS, COIIP, IMelIa %d._ 

32 Pano para limpeza multiuso, com Fibras 100% Biodegradãvel, Medida: 58 X 33 contendo LlFECLEAN 7 7 7 8 10 10 8 82% 
5 unidades em embalagens plásticas. A) Aprovado 

Papel interfolhado 22,5 x 2O,7cm, 02 dobras, na cor branca, fabricado com 100% de SOFTPAPER 10 10 10 8 10 10 10 97% 
cetutose virgem, embalado em saco píásíico com 250 unidades contoodo 2.500 folhas na 
caixa, deverá estar impresso na embalagem selo do FSC,CERFLOR,PEFC ou 
certificações similares que igualmente confirmem que o produto tem origem de floresta 
cujo manejo se deu de forma ambienlalmente responsâvel, todas informações do produto 

47 inclusive sua composição, especificações: gramatura mínima 35 ghn2, alvura superior a 
100 UV calibrado e 65 UV excluldo, resistência à tração a seco superior a 760 nlm 
(direção de falxicaçào) e 460 nlm (direção lransversel), re~.tência à ~ação a úmido 
superior a 100 nlm (direção de falxicação) e 55 nlm (direção transversal), capacidade de 
absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção inferior a 7 
segundos. absorção de água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 

A) Aprovado por mm2hn2 e furos máximo de 1,2 por mm2lrn2. 
SOFTPAPER 10 10 10 8 10 10 10 97% 

Papet interfolhado 22,5 x 2O,7cm, 02 dobras, na cor branca, fabricado com 100% de 
celulose virgem, embalado em saco plástico com 250 unidades contendo 2.500 folha. na 
caixa, deverá estar Impresso na embalagem .elo do 
FSC,CERFLOR,PEFC ou certlflcaç6es .lmUares que Igualmente 

48 confirmem que o produto tem origem de floresta cujo manejo .e 
cota reservada deu de forma amblentalmente responsével, todas informações do produto 

do item 47 inclusive sua composição, especificações: gramatura mínima 35 glm2, alvura superior a 
100 UV c~ibrado e 65 UV excluldo, resistãncia à tração a seco superior a 760 nlm 
(direção de falxicaçào) e 460 nlm (direção ~ansversal), r~stência à tração a úmido 
superior a 100 nlm (direção de fabricação) e 55 nlm (direção transversel), capacidade de 
absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção inferior a 7 
segundos, absorção de água (método gota) inferiQ( a 23 segundos, pintas máximo de 12 

.«lI ADrovado por mm21m2 e furos máximo de 1 2 por mm21m2. 
de 50 litros, transparente com no minimo 0,12 mm de espessura. Utilização: saco SANTA CLARA 6 5 5 6 7 10 7 65% 
plástico transparente para acondicionamento de residuos comum. Confeccionados com 
resinas termoplâsticas virgens. Os pigmentos utilizados devem ser compativeis com a 
resina empregada de modo que, não interfiram nas caracteristicas de resistência 
mecânica. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados 
em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresantar 

50 
solda única, homogêf1ea e uniforme, sem sanfona lateral proporcionando uma perfeita 
vadação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, Deverá ainda 
apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades 
sem provocar danos ao saco, Características físicas: capacidade para 50 litros, 
transparente. Prazo de validade: no mlnimo 12 meses a partir da data de entrega, 
Embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devoodo 
informar numero de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de reslduo. I (R) Reprovado Apresantaçào: pacotes com 100 unidades. O saco deverá apresenlar nivel minimo de 

Saco para lixo, com capacidade para 100 litros, em poIietilena na cor preta, pacotes com SANTA CLARA 8 8 8 7 7 10 8 80% 
51 100 unidades, medindo 95 x 105 x 0,14 rnicras, reforçado, 12,9 kg. 

IIAI Aprovado 
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