
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
 V. UNIT EM 

R$  
 V. TOTAL EM R$ MARCA

96 1.116 frasco

Amaciante: de 1ª qualidade, cloreto de dialquil dimetil

amônio, coadjuvante, acidulante, preservante, corante,

perfume e água. Registro no Ministério da Saúde.

Embalagem com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem de 2 litros

2,40R$         2.678,40R$        Leveesse

101 8.196 frasco

Desinfetante: de 1ª qualidade, líquido, germicida e

bactericida. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem

com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem de 2 litros

2,40R$         19.670,40R$      Lin-Pin

105 8.234 unid

Esponja multiuso dupla face: de 1ª qualidade, sintética, um

lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética

abrasiva, dimensões 110 x 75 x 20 mm, com variação de +/-

10 mm. Para limpeza de material alumínio, cerâmicas,

grelhas, vidros e louças. Embalagem com dados de

identificação do produto e marca do fabricante

0,37R$         3.046,58R$        Brasileirinha

                                                                              EMITIDO EM: 08/03/2019

MAPA DE ADJUDICAÇÃO                                

                PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/20189   -     PROCESSO N.º 23.252/2018

FIRMA: Tribão Comércio e Serviços Ltda.-ME   



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

108 7.500 unid
Pano de chão: de 1ª qualidade, alvejado, 100% algodão, 60

x 80 cm
2,49R$         18.675,00R$      Art Crep

112 8.556 unid

Sabão em pó: de 1ª qualidade, com tensoativo

biodegradável, fórmula com amaciante. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem com 500 grs, contendo

dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade

e composição química

2,05R$         17.539,80R$      Espumil

117 888 unid

Vassoura de piaçava ecológica 40 cm: vassoura com 48

furos possui cerdas compridas e resistentes. É indicada para

varrer áreas de grande extensão, como pátios, salões de

festa, quadras e galpões, além de gramados após o corte

de grama. Composição: Piaçava, arame, prego, madeira e

cola

7,90R$         7.015,20R$        JB

Total 68.625,38R$     

Validade da Proposta 60 dias


