
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
Sistema CECAM

Data: 06/04/2022 13:03
Relação dos Vencedores do Pregão Sistema CECAM

PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 6/2022   - Processo nº: 33/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento futuro e parcelado de materiais de higiene e limpeza, conforme necessidades da Câmara Municipal 

de Santana de Parnaíba/SP.

COTA PRINCIPAL

Seq. Código Descrição U.M. Qtde Marca Vl. Unitário Total

1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.  20.531.004/0001-03

005 023.00004 PR 5,0000 59,0000 295,00CARTOMBota de segurança com cano curto, tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado 
em uma só peça. Comprimento do cano de 28,5cm e solado 
antiderrapante. Pr

011 023.00005 UN 80,0000 13,7600 1.100,80BOM ARDesodorizador de ar em aerosol, acondicionado em frasco com 
250g, tampa com lacre de segurança, fragrância vanilla. Na 
embalagem deverão constar informações do produto e dados do 
fabricante. O produto

013 023.00006 UN 648,0000 2,1700 1.406,16LIMPOLDetergente líquido neutro e sem fragrância, com glicerina, indicado 
para remoção de sujeiras e gorduras de louças, panelas, talheres e 
demais utensílios domésticos, frasco plástico de 500ml resistente

009 023.00007 UN 360,0000 21,2500 7.650,00DIABO VERDEDesincrustante alcalino com alto poder desentupidor, eficaz para 
ralos e vasos sanitários e tubulações par auso doméstico, à base de 
hidróxido de sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, barrilha e

015 023.00008 UN 30,0000 43,5000 1.305,00JSN A5Dispenser para copos de café 50 ml, em inox, tubo e tampa, 
confeccionados em aço inox. O produto possui garras na base para 
ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na 
parede.

018 023.00009 UN 1.000,0000 1,6100 1.610,00QLUSTROEsponja (lã) de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, 
vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira 
qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com 
pes

025 023.00015 UN 420,0000 4,0600 1.705,20VEJALimpador impurezas de uso geral, composição básica álcool 
etoxilado, surfactante aniônico, coadjuvantes, derivados de 
isotiazolinonas, corantes, fragância lavanda, frasco com 500ml. O 
vencedor deverá

033 023.00021 UN 300,0000 1,7800 534,00LIMPANOPano limpeza, material 70% viscose, 25% poliéster, 5% 
polipropileno, medindo aproximadamente 70 cm x  50 cm, 
características adicionais estampado.

030 023.00022 UN 120,0000 10,0000 1.200,00RUBER STOREPano composto por microfibras Hidrofílicas e Lipofílicas 
entrelaçadas, proporciona uma excelente absorção de água, 
removendo com facilidade e rapidez, poeiras e partículas sólidas de 
aço e inox, croma
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014 023.00024 UN 30,0000 57,2400 1.717,20JSN A5Dispenser para copos de água 180 / 200 ml, em inox, tubo e 
tampa, confeccionados em aço inox. O produto possui garras na 
base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para 
fixação na parede

016 023.00025 UN 20,0000 169,0000 3.380,00PROFLUXDispenser Para Papel em aço inox, higiênico e que oferece 
durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes 
residenciais ou corporativos. Acomoda uma elevada quantidade de 
papel, além disso, é c

037 023.00026 UN 80,0000 24,7500 1.980,00REAXRemovedor para limpeza de sujidades pesadas, em frasco plástico 
de 1000ml. Produto composto de destilado de petróleo, aspecto 
líquido transparente, incolor e odor característico. O vencedor 
deverá apr

039 023.00028 UN 50,0000 2,1600 108,00YPESabão em pedra, neutro, multiuso, em barra de 200 gramas, 
embalagem individual contendo informações do produto e dados do 
fabricante. Composição: sabão base de sódio, sequestrante, 
conservante, espess

040 023.00029 UN 300,0000 15,0400 4.512,00TIXAN YPESabão em pó de 1000grs, para a lavagem de roupas brancas e 
coloridas, embalado em caixa de papelão com sistema prático para 
fechamento após o uso. Ph entre 9,4 e 11,4%. Validade mínima do 
produto de 2

012 023.00034 UN 240,0000 9,7000 2.328,00PATO PASTILHA JOHNSONDesodorizador de sanitário, pastilha adesiva,composiç Alfa-olefina 
sulfonato de sódio, bicarbonato de sódio, detergente aniônico, 
coadjuvantes, fragrância e corantes, acondicionado em embalagens 
c/ 3

024 023.00036 UN 200,0000 29,7000 5.940,00REMOVEXLimpador de pisos, líquido formulado a base de ácidos inorgânicos e 
agentes oxidantes que promovem uma limpeza eficaz em calçadas, 
pisos de cerâmicas, rejuntes e pisos em geral. Age sobre resíduos 
org

010 023.00039 UN 300,0000 10,9000 3.270,00SANOLDesinfetante líquido, recomendado para limpeza e desinfecção de 
superfícies laváveis, com fragrância de lavanda e PH entre 6,0 e 
8,0. Princípio Ativo: Cloreto Diaquil Benzil Amônio: 0,5%. Validade 
mín

038 023.00048 UN 60,0000 15,8400 950,40BRUBALARRodo com base plástica medindo aproximadamente 40 cm, 
contendo dentes para segurar o pano, tipo puxa e seca, com 
suporte de ros
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ca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus encapado com pvc, 
medindo 1,50cm, com rosca plástica na ponteira. O produto deverá 
p

006 023.00056 UN 10,0000 27,0000 270,00SANREMOCesta para prendedor de roupa de polipropileno com medida 
14,5x13,4x21,8 cm

007 023.00058 UN 100,0000 7,4900 749,00OLIVEIRA E AZEVEDODesentupidor de pia do banheiro medidas 13cm diâmetro, cabo de 
plástico, altura 15,50 cm, largura 10,00 cm, profundidade 10,0cm.

42.010,7600

2457 - ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI  26.958.241/0001-31

001 023.00001 UN 1.000,0000 1,8315 1.831,50TRIUMÁgua Sanitária, em frasco branco, leitoso e resistente, contendo 
1000 ml, tampa com rosca. Alvejante, desinfetante e bactericida 
com cloro ativo. Teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% e PH entre 11,0 e 
13,0

003 023.00002 UN 800,0000 10,8100 8.648,00ARCHOTÁlcool refinado, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza. 
Embalagem de 01 litro contendo informações do produto, dados do 
fabricante, número do lote, selo do Inmetro, data de fabricação, 
prazo d

004 023.00003 UN 20,0000 12,0100 240,20ARQPLASTBalde plástico, confeccionado em material de polipropileno ou 
poliestireno resistente, reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, 
o balde deve ser liso de uma única cor, deve ser em material plást

020 023.00011 UN 300,0000 1,4500 435,00CAEBIFlanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de 
algodão, para uso geral, medidas aproximadas 30 x 40cm. Deverá 
constar etiqueta com a marca do produto.

021 023.00012 UN 100,0000 8,4300 843,00ULTRAINSETInseticida, solvente e água, apresentação aerosol, odor inodoro, 
aplicação mosca/pernilongo e barata, característica adicionais com 
tampa, frasco contendo 300 ml. O vencedor deverá apresentar, em 
até

022 023.00013 UN 120,0000 3,0800 369,60STARTLimpa alumínio. Embalagem com rótulo em BOPP, polipropileno que 
não causa escorregamento quando molhado, e tampa, ação 
instantânea na remoção de manchas, frasco contendo 500ml. O 
vencedor deverá apres
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023 023.00014 UN 50,0000 6,5800 329,00WORKERLimpa carpete líquido, específico para limpeza de carpetes e 
tapetes. Composição: Lauril, Sulfato de sódio, coadjuvante, Cloro, 
Metil, Isotiazolin, Ona, corante, essência e água, frasco com 500ml. 
O v

026 023.00016 UN 420,0000 2,4500 1.029,00AGIFÁCILLimpador multiuso indicado para limpeza de cozinhas, geladeiras, 
fogões, pias, banheiros, vidros, metais e outras superfícies laváveis, 
líquido transparente de fácil aplicação com tripla ação: Limpa,

027 023.00017 UN 100,0000 2,7700 277,00AGIFÁCILLustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 200ml. Líquido 
viscoso, fragrância erva doce, PH 8,5 - 9,5, viscosidade 24.000 a 
50.000 cp. Na embalagem deverão constar dados de identificação 
do pr

028 023.00018 UN 50,0000 4,1000 205,00SANROLuva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão 
antiderrapante, espessura 0,40mm, na cor amarela, tamanho M, 
embalada individualmente por pares em saco plástico contendo 
informações sobre o p

032 023.00019 UN 120,0000 1,9100 229,20CAEBIPano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, 
medindo 70cm x 40cm, pano branco com bainha feita para que não 
desfie. O produto deverá possuir etiqueta com dados de 
identificação.

031 023.00020 UN 350,0000 3,1100 1.088,50CAEBIPano de chão 100% algodão xadrez, costurado/ fechado tipo saco, 
medindo 70 x 50cm, com no mínimo 175grs. O produto deverá 
possuir etiqueta com dados de identificação.

035 023.00023 UN 12.000,0000 1,1400 13.680,00FAMULIARPapel higiênico de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo 
com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos, reembalados em 
fardos com 64 rolos. Composto de 100% celulose virgem, expresso 
na embalagem

041 023.00030 UN 102,0000 20,7900 2.120,58TRILHASabonete líquido para pronto uso, para limpeza das mãos, 
acondicionado em galão de 05 litros, perolado, cor branca, na 
fragrância erva doce, com propriedades emolientes que ajudam a 
hidratar a pele. P

034 023.00033 UN 100,0000 3,9300 393,00CAEBIPano para limpeza, alvejado, tipo saco, 100% algodão, malha 
fechada, medindo aproximadamente 74 x 47cm, cor branca.

042 023.00035 UN 200,0000 3,7300 746,00AGIFÁCILSaponáceo líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico 
reciclável de 300ml, com tampa com sistema fliptop, 
proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: 
Linear Alquilbenzeno Sulfo
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017 023.00044 UN 200,0000 5,6300 1.126,00CAIÇARAescova para vaso sanitário com estojo de plástico em forma acrílica 
com 63 mm de comprimento na cabeça da escova

029 023.00046 UN 20,0000 116,0000 2.320,00BETANINMop Spray, tipo quadrado de microfibra, plástico , aluminio, com 
dimensões 1,21x44,00x9,0

043 023.00051 UN 60,0000 23,7000 1.422,00RODO 2000Vassoura multi-uso, com aproximadamente 74 tufos, cerdas 12,2, 
plumadas para facilitar a remoção de poeira e captação de sujeira. , 
cabo de madeira pinnus encapado com pvc, medindo 1,50cm, com 
rosca plástica na ponteira.

019 023.00055 Pct 10 20,0000 11,9000 238,00LIMPUSEsponja de limpeza constituída de duas faces
008 023.00057 UN 100,0000 4,2000 420,00DSRDesentupidor do vaso sanitário medidas 13cm diâmetro, cabo de 

plástico altura 49,00cm, largura15,50 cm, profundidade 15,50 cm.
002 023.00059 GL 150,0000 44,6500 6.697,50POTIÁlcool  etílico hidratado em  gel, 70º, INPM, acondicionado em 

galões de 5litros.Gel  incolor característico de Etanol  PH entre 5,0 
a 9,0. No rótulo do produto deverão constar: dados do fabricante e

036 023.00064 FD 1.000,0000 26,5600 26.560,00BABYPAPEL TOALHA BRANCO, 100% CELULOSE ( NÃO RECICLADO), 
IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO LAUDO ANALÍTICO, MACIO E 
RESISTENTE, 3 DOBRAS, GOFRADO, INTERFOLHADO,  FOLHA 
SIMPLES, COM 1250 FOLHAS, MEDINDO 23 CM X 2

71.248,08

Total 113.258,84
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