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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015/SRP 

 
 
        No dia 06 de julho de 2015, o Município de Amargosa, por intermédio da Prefeitura Municipal de Amargosa - 
Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, 
endereço na Praça Lourival Monte, s/nº, Centro, Amargosa (BA), representado pelo Prefeito Municipal KARINA 
BORGES SILVA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
dos Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal nº 293, de 04 de dezembro de 2009, e demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº  016/2015/SRP, 
RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário J S ROSA DE AMARGOSA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.347.270/0001-03, estabelecida na Rua Doutor Bertino Passos 
representada pelo seu representante legal, Senhor JIZECERLE SOUZA ROSA,  conforme quadro abaixo: 

 

 LOTE 01   
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

CARRO, funcional de limpeza, sobre rodas, em polipropileno, com bolsa 
em plástico na porção posterior, com 02 baldes com alca em polietileno 
resistente sendo um na cor azul e outro na cor vermelha, lisos interna e 
externamente, placa de sinalização para piso molhado, 02 rodos 
reforçados em borracha natural expandida, com cabo em alumínio 
comprimento entre 55 a 75cm, pa coletora de lixo, articulado em PVC, com 
cabo em alumínio, dimensões de 100cm, com variação de + ou - 5%.  

UND 6 BRALIMPIA R$ 1.200,00 

2 

CARRO, para limpeza de piso, confeccionado em polietileno de alta 
densidade, com rodas em borracha, contendo um espremedor em 
polietileno de alta densidade. e dois baldes, sendo 01 (um) na cor 
vermelha ou branca e 01( um) na cor azul, com capacidade mínima de 20 
litros cada  

UND 8 BRALIMPIA R$ 450,00 

3 

CONJUNTO MOP, pó com 40 cm, em algodão, confeccionado em lona e 
fechamento em laços e costura reforçada, lavável, com suporte em 
plástico, movimentos articuláveis de 360 graus e cabo em alumínio 
anodizado de comprimento total de 140 cm. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 43,00 

4 

CONJUNTO MOP, po com 60 cm, em algodao, confeccionado em lona e 
fechamento em lacos e costura reforcada, lavavel, com suporte em 
plastico, movimentos articulaveis de 360 graus e cabo em aluminio 
anodizado de comprimento total de 140 cm. Embalagem com dados de 
identificacao do produto e marca do fabricante.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 53,00 

5 

CONJUNTO MOP, po com 80 cm, em algodao, confeccionado em lona e 
fechamento em lacos e costura reforcada, lavavel, com suporte em 
plastico, movimentos articulaveis de 360 graus e cabo em aluminio 
anodizado de comprimento total de 140 cm. Embalagem com dados de 
identificacao do produto e marca do fabricante.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 68,00 

6 

CONJUNTO MOP, umido com 40 cm, em algodao, confeccionado em lona e 
fechamento em lacos e costura reforcada, lavavel, com suporte em 
plastico, movimentos articulaveis de 360 graus e cabo em aluminio 
anodizado de comprimento total de 140 cm. Embalagem com dados de 
identificacao do produto e marca do fabricante.  

UND 1 BRALIMPIA R$ 50,00 

7 

CONJUNTO MOP, umido com 60 cm, em algodao, confeccionado em lona e 
fechamento em lacos e costura reforcada, lavavel, com suporte em 
plastico, movimentos articulaveis de 360 graus e cabo em aluminio 
anodizado de comprimento total de 140 cm. Embalagem com dados de 

UND 1 BRALIMPIA R$ 45,00 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

identificacao do produto e marca do fabricante.  

8 

CONJUNTO MOP, umido com 80 cm, em algodao, confeccionado em lona e 
fechamento em lacos e costura reforcada, lavavel, com suporte em 
plastico, movimentos articulaveis de 360 graus e cabo em aluminio 
anodizado de comprimento total de 140 cm. Embalagem com dados de 
identificacao do produto e marca do fabricante.  

UND 1 BRALIMPIA R$ 65,00 

9 

REFIL, MOP po, em algodao, confeccionado em lona e fechamento em 
lacos e costura reforcada, lavavel, dimensoes 40 x 13 cm. Embalagem com 
dados de identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante e 
data de fabricacao.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 21,00 

10 

REFIL, MOP po, em algodao, confeccionado em lona e fechamento em 
lacos e costura reforcada, lavavel, dimensoes 60 x 13 cm. Embalagem com 
dados de identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante e 
data de fabricacao.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 25,00 

11 

REFIL, MOP po, em algodao, confeccionado em lona e fechamento em 
lacos e costura reforcada, lavavel, dimensoes 80 x 13 cm. Embalagem com 
dados de identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante e 
data de fabricacao.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 40,00 

12 

REFIL, MOP umido, em material sintetico ponta dobrada, com sistema de 
identificacao de cores, dimensoes 40 x 13 cm. Embalagem com dados de 
identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante e data de 
fabricacao.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 28,00 

13 

REFIL, MOP umido, em material sintetico ponta dobrada, com sistema de 
identificacao de cores, dimensoes 60 x 13 cm. Embalagem com dados de 
identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante e data de 
fabricacao.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 21,00 

14 

REFIL, MOP umido, em material sintetico ponta dobrada, com sistema de 
identificacao de cores, dimensoes 80 x 13 cm. Embalagem com dados de 
identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante e data de 
fabricacao.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 23,00 

15 
SUPORTE, para mop po, em polipropileno, tamanho 40 cm, com cabo em 
aluminio com comprimento de 1,50 m.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 33,00 

16 
SUPORTE, para mop po, em polipropileno, tamanho 60 cm, com cabo em 
aluminio com comprimento de 1,50 m.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 50,00 

17 
SUPORTE, para mop po, em polipropileno, tamanho 80 cm, com cabo em 
aluminio com comprimento de 1,50 m.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 40,00 

18 
SUPORTE, para mop umido, em polipropileno, tamanho 40 cm, com cabo 
em aluminio com comprimento de 1,50 m.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 35,00 

19 
SUPORTE, para mop umido, em polipropileno, tamanho 60 cm, com cabo 
em aluminio com comprimento de 1,50 m.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 54,00 

20 
SUPORTE, para mop umido, em polipropileno, tamanho 80 cm, com cabo 
em aluminio com comprimento de 1,50 m.  

UND 30 BRALIMPIA R$ 54,00 

 
 
 

LOTE 03   

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

LUVA, de borracha, na cor verde, em PVC, com 36 cm, forrada com malha 
de algodão, impermeavel, com palma, dedos e dorso aspera, produto com 
Certificado de Aprovação (C.A) impresso no produto, classificação a 
resistencia quimica, conforme normas vigentes.  

PAR 900 KALIPSO R$ 10,00 

2 

LUVA, em látex, na cor amarela, altamente resistente, palma 
antiderrapante, comprimento não inferior a 30cm, tamanho G. Certificado 
de Aprovação (C.A) impresso no produto ou embalagem. Embalagem 
lacrada contendo dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

PAR 3.400 VOLK R$ 3,20 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

3 

LUVA, em látex, na cor amarela, altamente resistente, palma 
antiderrapante, comprimento não inferior a 30cm, tamanho M. Certificado 
de Aprovação (C.A) impresso no produto ou embalagem. Embalagem 
lacrada contendo dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.  

PAR 3.000 VOLK R$ 2,50 

4 

LUVA, em látex, na cor amarela, altamente resistente, palma 
antiderrapante, comprimento não inferior a 30cm, tamanho P. Certificado 
de Aprovação (C.A) impresso no produto ou embalagem. Embalagem 
lacrada contendo dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.  

PAR 2.000 VOLK R$ 1,50 

5 
LUVA, em material refratário (resistente ao calor) para uso em cozinha 
industrial.  

PAR 150 GRAFATEX R$ 75,00 

6 

MASCARA, de seguranca, descartavel, em prolipropileno, cor branca, com 
elastico, nao irritante. Rotulagem: Nome e CNPJ do fabricante, numero do 
lote e numero do Certificado de Aprovacao (CA), conforme normas do 
MTE. Embalagem - CAIXA contendo 100 unidades.  

CX 100 VOLK R$ 8,70 

 LOTE 05   

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

ACIDULANTE, em po, para uso hospitalar, neutralizador de residuos 
alcalinos e alvejantes quimicos nos tecidos, a base de metabissulfito de 
sodio, de ph sol a 1% = 4,9 +/- 0,1, soluvel em agua, baixa granulometria, 
densidade =1,05 g/cm3, coloracao branca. Embalagem: Balde de 20 kgl. O 
produto devera conter na embalagem a identificacao, marca do fabricante, 
lote, prazo de validade, peso liquido e ter Registro e/ou Autorizacao do 
Ministerio da Saude.  

BL 150 JVC R$ 51,00 

2 

ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, graduacao 70%, Certificado INMETRO e 
Norma ABNT NBR 5991 e registro na ANVISA. Embalagem: frasco plastico 
de 5 LITROS, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de 
validade.  

GL 800 MEYOR´S R$ 35,00 

3 

ALVEJANTE, desinfetante, liquido, concentrado, para lavagem de roupa 
hospitalar, nos sistema de lavagem por dosadores eletronicos 100% 
automatizados, principio ativo hipoclorito de sodio, soluvel em agua, 
biodegradavel, pH (solucao aquosa 1%) - 8 a 13,5. Embalagem: plastica 
contendo no minimo de 20 litros, devendo estar impresso em portugues; 
nome do material, origem, marca, dados de identificacao, data de 
fabricacao, lote, fabricante, distribuidor e/ou importador, modo de uso, 
restricoes de uso, informacoes toxicologicas, nome do responsavel tecnico, 
prazo de validade de 03 a 06 meses a partir da data de entrega, Registro 
no Ministerio da Saude.  

BL 220 JVC R$ 150,00 

4 
CLORO ATIVO 100%,engarrafado em vasilhame de alta resistencia c/ 5 lts . 
Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e inscrição na DISAD.  

GL 1.000 JVC R$ 15,10 

5 
CLORO ATIVO,líquido para limpeza geral de pisos, banheiros. Embalagem; 
com 1 litro, dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.  

L 2.500 JVC R$ 3,10 

6 
DETERGENTE EM PÓ. Embalagem: SACO de 20kg, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA.  

SC 500 JVC R$ 107,00 

7 

DETERGENTE, desincrustante para remoção de crostas em coifas, vasos 
sanitários, superficies em geral. Embalagem plástica de 5000 ml, contendo 
o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde/ ANVISA.  

GL 450 JVC R$ 46,00 

 

 
LOTE 06   

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA VALOR 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

UNITÁRIO 

1 

ACIDO muriatico Embalagem com 1000 ml, com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e 
inscricao na DISAD. A validade do produto nao devera ter sido 
ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.  

L 200 AMBRA R$ 3,49 

2 

AGUA SANITÁRIA, uso domestico, a base de hipoclorito de sódio, com teor 
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, conforme ABNT/NBR 14725. 
Embalagem plástica de 02 litros em caixa com 6 unidades de 2 litros, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade não superior a 06 meses e com registro no 
Ministério da Saúde.  

CX 1.500 MANIA R$ 16,50 

3 

AGUA SANITÁRIA, uso domestico, a base de hipoclorito de sódio, com teor 
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, conforme ABNT/NBR 14725. 
Embalagem plástica de 05 litros em caixa com 4 unidades de 5 litros, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade não superior a 06 meses e com registro no 
Ministério da Saúde.  

CX 500 MIL R$ 19,00 

4 

AGUA, sanitária, uso domestico, a base de hipoclorito de sódio, com teor 
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, conforme ABNT/NBR 14725. 
Embalagem plástica de 01 litro em caixa com 12 unidades de 1 litro, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade não superior a 06 meses e com registro no 
Ministério da Saúde.  

CX 200 MANIA R$ 17,00 

5 
BENZOCREOL, desinfetante de uso veterinário, embalagem de 1litro, 
contendo marca e especificações do fabricante.  

L 150 BENZOCREOL R$ 9,00 

6 

CERA, liquida, antiderrapante, para polimento de piso, com base de resina 
acrilica sintetica de alta resistencia, incolor. Embalagem contendo 5 litros, 
devera apresentar rótulo impresso colado sobre a mesma, contendo os 
seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composicao, prazo de validade, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e seguranca dos consumidores, normas vigentes e 
registros nos órgao competentes. A validade do produto nao devera ter 
sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.  

GL 450 MEYOR´S R$ 27,00 

7 

CERA, para polimento, liquida, incolor, para assoalho. Embalagem plastica 
com volume nao inferior a 750 ml e nao superior a 850 ml, contendo o 
nome do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro ou 
notificacao no Ministerio da Saude.  

UND 720 POLITRIZ R$ 2,50 

8 

CERA, para polimento, liquida, VERMELHA, para assoalho. Embalagem 
plastica com volume nao inferior a 750 ml e nao superior a 850 ml, 
contendo o nome do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e 
registro ou notificacao no Ministerio da Saude.  

UND 80 POLITRIZ R$ 2,31 

9 

DESINFETANTE, liquido, a base de pinho, ação bactericida e germicida, 
para uso geral. Embalagem: CAIXA com 12 unidades plástica de 1 litro, 
contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 
registro ou notificação no Ministério da Saúde.  

CX 1.000 ORIENTAL R$ 28,00 

10 

DESINFETANTE, liquido, fragrancia lavanda, com acao bactericida e 
germicida, para limpeza, uso geral. Embalagem contendo 5 litros, devera 
apresentar rotulo impresso colado sobre a mesma, contendo os seguintes 
dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composicao, garantia, prazo de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas 
vigentes e registros nos orgaos competentes. A validade do produto nao 
devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.  

GL 2.000 MUNDO DA 
LIMPEZA R$ 12,00 

11

DESODORANTE em pedra, para uso em vaso sanitario, higienizante, poder 
bactericida, fragrancia agradavel. Embalagem caixa contendo 01 (um) 
suporte e 01 (um) refil nao inferior a 30 gramas e nao superior a 50 
gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro ou notificacao no Ministerio da Saude.  

UND 2.800 MANIA R$ 1,39 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

12 

DETERGENTE, liquido, concentrado, biodegradável, com no mínimo 11% 
(onze por cento) do principio ativo básico do detergente. Embalagem: 
CAIXA com 24 unidades plástica de 500 ml, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação 
no Ministério da Saúde.  

CX 1.000 MANIA R$ 24,00 

14 
LIMPA, aluminio, a base de tensoativos nao ionicos, abrasivos, corantes e 
agua. Embalagem com 500 ml, com dados de identificacao do produto e 
marca do fabricante.  

UND 800 HIP BOM R$ 2,00 

15 

LIMPA, movel, de madeira, a base de oleo de peroba. Embalagem com 200 
ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, prazo de validade e inscricao na DISAD.  

UND 1.000 PEROBA R$ 7,80 

16 

LIMPA, vidro, liquido,com ação anti-estática. Embalagem plastica com 500 
ml Embalagem plastica com 500 ml, com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e 
registro ou notificacao na Anvisa/MS.  

UND 350 PRATICE R$ 2,50 

17 
LUSTRA, movel, a base de silicone, perfume suave, acao de secagem 
rapida. Embalagem: frasco plastico de 200 ml, com dados de identificacao 
do produto, marca do fabricacao, data de fabricacao e prazo de validade.  

UND 1.000 Q ILUSTRE R$ 3,00 

18 PASTA cristal rosa UFE 500g.  UND 200 CRISTAL R$ 3,00 

19 

PURIFICADOR DE AR , em aerosol, embalgens de 360ml/311g, nas versões 
flores de jasmim, flores do campo, lavanda, brisa tropical, sonho de verão, 
cedro e laranja, pôr do sol em Paris, cidros, conforme norma ABNT-NBR 
14725 parte 2:2009, de acordo o sistema de classificação de perigo SGH - 
Sistema Globalmente Harmonizado, para classificação e rotulagem de 
produtos quimicos, com de validade de 02 anos, A validade do produto 
nao devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.  

UND 1.200 NO AR R$ 5,90 

20 

SABAO de coco, a base de óleo de coco. Embalagem: contendo 5 tabletes 
de 200 g cada com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.  

PCT 800 SUAVE R$ 3,50 

21 

SABAO, em barra, multiuso, biodegradável, para limpeza em geral. 
Embalagem contendo 5 tabletes com 200 g cada, dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.  

PCT 1.500 GUERREIRO R$ 3,50 

22 

SABAO, em barra, neutro multiuso, biodegradável, para limpeza em geral. 
Embalagem com 500 g, dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério.  

UND 1.500 GUERREIRO R$ 1,30 

23 

SABAO, em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição 
água, corante e branqueador óptico. Embalagem: caixa com 500 g, com 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e composição 
química. O produto devera ter registro ou notificação na Avisa/Ministério 
da Saúde.  

PCT 5.600 ORIENTAL R$ 2,20 

 

 
LOTE 07   

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

ACIDULANTE e neutralizante, liquido, concentrado, para processo de 
lavagem de roupa hospitalar, nos sistema de lavagem por dosadores 
eletronicos 100% automatizados, composto de agentes redutores e 
sequestrantes, soluvel em agua, biodegradavel, pH (solucao aquosa) - 3 a 
5. Embalagem plastica contendo, no minimo, 20 litros, devendo estar 
impresso em portugues: nome do material, origem, marca, dados de 
identificacao, data de fabricacao, lote, fabricante, distribuidor e/ou 
importador, modo de uso, restricoes de uso (quando necessario), 
informacoes toxicologicas (quando necessario), nome do responsavel 
tecnico, prazo de validade igual ou superior a 12 meses (a partir da data de 

BL 150 JVC R$ 75,00 
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entrega), Registro ou Notificacao no Ministerio da Saude / ANVISA.  

2 

ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, graduacao 70%, Certificado INMETRO e 
Norma ABNT NBR 5991 e registro na ANVISA., fragancia agradavel, para 
assepsia das maos. Embalagem com no minimo 800 ml. O produto devera 
estar acondicionado em embalagem com as seguintes informacoes, 
impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, 
nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, 
composicao, peso, endereco e telefone de contato, registro do 
responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso do produto, 
normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, 
o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido 
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de 
fabricação informada.  

UND 800 MEYOR´S R$ 6,80 

3 

ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, graduacao 70%, Certificado INMETRO e 
Norma ABNT NBR 5991 e registro na ANVISA. Embalagem: frasco plastico 
de 500 ml, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de 
validade.  

UND 1.000 MIL R$ 6,00 

4 

ALVEJANTE, em po, soluvel em agua, nao contendo cloro de origem 
organica ou inorganica, pH em solucao a 1% pp a temperatura de 25º C, 
maior que 2 e menor que 11,5, temperatura de acao 60º C a 90º C, para 
lavagem de roupa hospitalar. Embalagem com minimo 20 kg, contendo: 
nome e/ou marca do produto, categoria do produto, restricoes de uso 
(quando necessario), modo de usar, indicacao quantitativa, composicao, 
lote e data de fabricacao, prazo de validade, informacoes toxicologicas 
(quando necessario), registro ou notificacao no Ministerio da Saude, 
Tecnico Responsavel, fabricante, distribuidor e/ou importador, origem.  

BL 200 JVC R$ 150,00 

5 

AMACIANTE HOSPITALAR, liquido, concentrado, para processo de lavagem 
de roupa hospitalar, nos sistema de lavagem por dosadores eletronicos 
100% automatizados, composto por materia ativa cationica a base de 
quaternario de amonio, coadjuvante, conservante, soluvel em agua, 
biodegradavel, suavemente perfumado, pH (puro) - 3 a 7. Embalagem 
plastica contendo, no minimo, 20 litros, devendo estar impresso em 
portugues: nome do material, origem, marca, dados de identificacao, data 
de fabricacao, lote, fabricante, distribuidor e/ou importador, modo de uso, 
restricoes de uso (quando necessario), informacoes toxicologicas (quando 
necessario), nome do responsavel tecnico, prazo de validade igual ou 
superior a 12 meses (a partir da data de entrega), Registro ou Notificacao 
no Ministerio da Saude.  

BL 350 JVC R$ 115,00 

6 

CLORO, granulado, estabilizado, para tratamento de agua de piscina, com 
mínimo de 65% de cloro ativo. Embalagem: balde com 10 kg, dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude.  

BL 150 HTH R$ 165,00 

 

CLORO ATIVO 100%,engarrafado em vasilhame de alta resistencia c/ 5 lts . 
Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e inscrição na DISAD.  

GL 1.000 JVC R$ 7,01 

7 

CLORO, granulado, estabilizado, para tratamento de agua de piscina, com 
mínimo de 65% de cloro ativo. Embalagem: balde com 40 kg, dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude.  

BL 80 HTH R$ 400,00 

8 
DETERGENTE EM PÓ. Embalagem: SACO de 20kg, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA.  

SC 300 JVC R$ 130,00 

9 
DETERGENTE LIQUIDO . Embalagem: SACO de 20 LITROS contendo o nome 
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde/ ANVISA.  

SC 300 JVC R$ 75,00 

10 
DESINFETANTE HOSPITALAR, ação bactericida e germicida. Embalagem 
plástica de 5000 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ ANVISA.  

GL 1.200 JVC R$ 38,00 
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11 

DESINFETANTE, a base de hipoclorito de sodio, equivalente a 1% de cloro 
ativo, (10.000ppm), estabilizante e agua deionizada. desinfetante de acao 
viruscida, bacteriscida, tuberculicida e fungicida. destinado a desinfeccao 
de superficies hospitalares Embalagem: galao com 05 litros, produto 
registrado na ANVISA.  

GL 800 JVC R$ 9,50 

12 

DESINFETANTE, a base de hipoclorito de sodio, equivalente a 10% de cloro 
ativo, (10.000ppm), estabilizante e agua deionizada. desinfetante de acao 
viruscida, bacteriscida, tuberculicida e fungicida. destinado a desinfeccao 
de superficies hospitalares Embalagem: galao com 05 litros, produto 
registrado na ANVISA.  

GL 800 JVC R$ 23,00 

13 

DETERGENTE, liquido, neutro, concentrado de tensoativos anionicos e nao 
ionicos, elevado poder de limpeza, sem necessidade de necessidade de 
esfregar, sem formacao de residuos e espuma, especifico para lavagem de 
vidrarias para bacteriologia, materiais de precisao, quartzo, metais e 
plasticos. Liquido incolor pH 6 a 8, densidade 1.07. Embalagem bombona 
plastica de 5 litros. Devera constar certificado de analise do produto e 
ficha tecnica de seguranca.  

GL 500 JVC R$ 40,00 

14 

HIPOCLORITO, de sodio 10%, solucao 10 mg/ml em cloro ativo 
estabilizado. Embalagem: bombona com 5 litros, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricacao, lote, prazo de validade e registro na 
Anvisa/Ministerio da Saude.  

GL 2.000 MEYOR´S R$ 11,50 

15 
PASTA UMECTANTE. Embalagem: Balde de 20 kgl, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA. 

BL 200 JVC R$ 116,00 

 

 
LOTE 08   

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em 
material abrasivo, dimensoes minimas de 100 mm(comprimento) x 70 
mm(largura) x 20 mm (espessura). O produto devera estar acondicionado 
em embalagem com as seguintes informacoes, impressas exclusivamente 
pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de 
fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e 
telefone de contato, registro do responsavel tecnico, modo de usar e 
precaucoes no uso do produto, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o 
produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se 
como referencia, a data de fabricacao informada.  

UND 4800 BRILUX R$ 0,60 

2 

ESPONJA, para limpeza, em la de aco carbono abrasivo. Embalagem pacote 
com 8 unidades, peso liquido minimo de 60 g. O produto devera estar 
acondicionado em embalagem ou contendo rotulo com as seguintes 
informacoes, impressas ou coladas exclusivamente pelo fabricante: 
nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e 
validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone de 
contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto, normas vigentes e 
registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade 
indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada.  

PCT 1500 Q ILUSTRE R$ 0,98 

3 

ESTOPA, para polimento, de primeira qualidade, 100% algodao, alvejada, 
na cor branca. Embalagem pacote contendo 150 gramas. A embalagem 
devera conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, 
garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos 
orgaos competentes. A validade do produto nao devera ter sido 
ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.  

PCT 1000 ESTRELA R$ 1,00 
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4 

FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de 
algodao, dimensoes de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm. O produto 
devera conter etiqueta com as seguintes informacoes, impressas ou 
coladas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome 
do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, 
peso, endereco e telefone de contato, normas vigentes e registros nos 
orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado 
para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada.  

UND 2000 ESTRELA R$ 1,00 

5 

FOSFORO, contendo no minimo 40 palitos, cada palito deve ter no mínimo 
15 mm de comprimento, excluindo a cabeça. Embalagem: pacote com 10 
caixas.- Material com o selo do INMETRO. As seguintes informações 
deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composiçao, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos 
consumidores  

PCT 1400 CELESTE R$ 1,90 

6 

PANO de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com 
acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 g, com 
variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante.  

UND 9000 ZEBRA R$ 1,70 

7 
PANO de prato felpudo, 100% algodão, material medidas mínimas: 
140cmx230cm, lisa, cores diversas.  

UND 1500 DANTEX R$ 2,00 

8 
PANO multiuso pct 5 und. 50x33 cm. O produto devera ter a identificação, 
e marca do fabricante.  

PCT 1000 DANTEX R$ 2,99 

9 

PANO, de copa, aberto, 100% algodão, alvejado, sem estampa, bordas com 
acabamento em overlock, alta absorção, dimensões 70 x 50 cm e peso 70 
g, com Variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante.  

UND 1500 LIMPEX R$ 1,80 

 

 
LOTE 09   

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

SACO, plástico para lixo Hospitalar Infectante, (resíduos geral ou misturado 
ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 
cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal para 60 litros, na cor 
branca. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera 
informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os 
dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e 
"saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera atender 
Normas ABNT NBR 9191 e sobre tudo no que diz respeito aos métodos de 
ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, 
resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de 
filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e 
verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
com 08 micras.  

PCT 1000 POLITEX R$ 14,00 

2 

SACO, plástico para lixo Hospitalar Infectante, (resíduos geral ou misturado 
ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 
cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal para 100 litros, na cor 
branca. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera 
informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os 
dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e 
"saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera atender 
Normas ABNT NBR 9191 e sobre tudo no que diz respeito aos métodos de 
ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, 
resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de 

PCT 1000 POLITEX R$ 30,00 
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filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e 
verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
com 08 micras.  

3 

SACO, plastico para lixo Hospitalar Infectante,(resíduos geral ou misturado 
ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 
cm, altura mínima de 62 cm, capacidade nominal para 40 litros, na cor 
branca. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera 
informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os 
dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e 
"saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de 
ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, 
resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de 
filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e 
verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
com 08 micras.  

PCT 2000 POLITEX R$ 11,00 

4 

SACO, plástico para lixo, (resíduos geral ou misturado ou contaminado não 
passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 
cm, capacidade nominal para 100 litros,. Embalagem: pacote com 05 
unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de 
crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos 
perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre 
tudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, 
medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, 
verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e 
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. com 08 micras.  

PCT 8000 POLITEX R$ 1,70 

5 

SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos domiciliares 
(residuos geral ou misturado ou contaminado nao passivel de separacao), 
classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 39 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 58 cm, capacidade nominal 
para 15 litros, suportando 3 quilos, na cor preta. Embalagem: pacote com 
100 unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante com 
logomarca, nome/ CNPJ, endereço, dimensoes do saco, quantidade, 
capacidade nominal inclusive o peso suportado, e os dizeres "manter fora 
do alcance de criancas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a 
conteudos perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR 
9191 sobretudo no que diz respeito aos metodos de ensaio: 
condicionamento, medidas, resistencia ao levantamento, resistencia a 
queda livre, verificacao da estanqueidade, resistencia de filmes a 
perfuracao estatica, determinacao da capacidade volumetrica e verificacao 
da transparencia e a Resolucao CONAMA 275 de 25/04/2001  

PCT 2000 POLITEX R$ 4,00 
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6 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 200 litros, na cor PRETA. com 7 micra Embalagem: pacote com 100 
unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de 
crianças", "uso exclusivo para lixo" e “saco não adequado a”.“Conteúdos 
perfurantes”. O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre 
tudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, 
medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, 
verificação da estanque idade, resistência de filmes a perfuração estática, 
Determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e 
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.  

PCT 1000 POLITEX R$ 30,00 

7 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, na cor PRETA. com 7 micra Embalagem: pacote com 100 
unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de 
crianças", "uso exclusivo para lixo" e “saco não adequado a”.“Conteúdos 
perfurantes”. O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre 
tudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, 
medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, 
verificação da estanque idade, resistência de filmes a perfuração estática, 
Determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e 
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.  

PCT 1500 POLITEX R$ 24,00 

8 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 30 litros, na cor PRETA. com 7 micra Embalagem: pacote com 100 
unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de 
crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos 
perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre 
tudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, 
medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, 
verificação da estanque idade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da Transparência e 
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.  

PCT 1000 POLITEX R$ 9,00 

9 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, na cor PRETA. Embalagem: pacote com 05 unidades. A 
embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 
quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso 
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O 
produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre tudo no que diz 
respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao 
levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, 
resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade 
volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 
25/04/2001.  

PCT 3000 POLITEX R$ 1,70 

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: U4RBQAX48W6JMDMBRHOWOG

Sexta-feira
17 de Julho de 2015
11 - Ano III - Nº 792



 
 

                     
 
 

 

 

11 

 

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

10 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 30 litros, na cor AZUL. Embalagem: pacote com 10 unidades. A 
embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 
quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso 
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O 
produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre tudo no que diz 
respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao 
levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, 
resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade 
volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 
25/04/2001.  

PCT 5000 POLITEX R$ 1,70 

11 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 50 litros, na cor AZUL. Embalagem: pacote com 10 unidades. A 
embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 
quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso 
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O 
produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre tudo no que diz 
respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao 
levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, 
resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade 
volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 
25/04/2001.  

PCT 3000 POLITEX R$ 1,70 

12 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 50 litros, na cor PRETA. Embalagem: pacote com 100 unidades. A 
embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 
quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso 
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O 
produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre tudo no que diz 
respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao 
levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, 
resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade 
volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 
25/04/2001.  

PCT 1000 POLITEX R$ 15,00 

13 

TOUCA, sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 100% 
polipropileno, nao esteril, de uso unico, descartavel, gramatura de 30 
g/m2. Embalagem caixa dispenser box com 100 unidades. A embalagem 
deve estar de de acordo com as normas de que garanta a integridade do 
produto ate o momento de sua utilizacao; a embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais 
como: nome do fabricante, lote e data de fabricacao do produto; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma 
a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o 
momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja 
inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme 
a RDC185/01/ANVISA  

CX 600 VOLK R$ 8,00 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

14 

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 
classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 300 litros, na cor PRETA. com 7 micra Embalagem: pacote com 100 
unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de 
crianças", "uso exclusivo para lixo" e “saco não adequado a”.“Conteúdos 
perfurantes”. O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobre 
tudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, 
medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, 
verificação da estanque idade, resistência de filmes a perfuração estática, 
Determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e 
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.  

PCT 1000 POLITEX R$ 21,20 

 
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia 

após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 
O Edital do Pregão Presencial nº 016/2015/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, 

independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal e 

do Fornecedor Beneficiário indicado acima.  
 
 Amargosa, 15 de julho de 2015.  

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
KARINA BORGES SILVA 

Prefeito Municipal 
 
 

J S ROSA DE AMARGOSA  
Representante legal: JIZECERLE SOUZA ROSA 

CI: 21.828-00 SSP/BA  
CPF: nº 215.536.535-72 

Instrumento de outorga de poderes: estatuto social 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015/SRP 

 
        No dia 06 de julho de 2015, o Município de Amargosa, por intermédio da Prefeitura Municipal de Amargosa - 
Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, 
endereço na Praça Lourival Monte, s/nº, Centro, Amargosa (BA), representado pelo Prefeito Municipal KARINA 
BORGES SILVA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
dos Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal nº 293, de 04 de dezembro de 2009, e demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº  016/2015/SRP, 
RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário LUANA TÁSSIA SANTOS DA SILVA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.874.112/0001-83, estabelecida na Rua Doutor Xavier 
da Costa, nº 140, Centro, Mutuípe - BA representada pelo seu representante legal, Senhor ANTONIO CARLOS 
TEIXEIRA MOTA,  conforme quadro abaixo: 

 

  LOTE 02         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA  VALOR 
UNITÁRIO  

1 
ESCOVA, para limpeza, com cerdas em nylon, base em plástico, 
dimensões mínimas 13 cm x 6 cm x 1cm. Etiqueta contendo dados de 
identificação do produto e marca do fabricante  

UND  500 GUIRADO R$ 2,00 

2 
ESPANADOR, eletrostático, com cabo em polipropileno e cerdas acrílicas, 
comprimento total 35 cm, com variação de +/- 1 cm. Embalagem com 
dados de identificação do produto em português, procedência, marca do 
fabricante e data de fabricação.  

UND  100 BRALIMPA R$ 23,20 

3 

ESTOPA, para polimento, de primeira qualidade, 100% algodao, alvejada, 
na cor branca. Embalagem pacote contendo 150 gramas. A embalagem 
devera conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, 
garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos 
orgaos competentes. A validade do produto nao devera ter sido 
ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.  

PCT  1.000 ARGIP R$ 1,75 

4 

FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas 
de algodao, dimensoes de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm. O 
produto devera conter etiqueta com as seguintes informacoes, 
impressas ou coladas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do 
fabricante, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do 
lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato, normas 
vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido 
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de 
fabricacao informada.  

UND  2.000 LIMPOTEX R$ 1,25 

5 

PA, de lixo, cabo em madeira com minimo de 60 cm, base em PVC 
quadrada, dimensoes minimas de 19 x 19 cm. As seguintes informacoes 
deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto  

UND  360 SANMARCUS R$ 3,50 

6 

PA, de lixo, cabo em madeira com minimo de 60 cm, base metalica 
quadrada, dimensoes minimas de 19 x 19 cm. As seguintes informacoes 
deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto  

UND  300 SANMARCUS R$ 2,90 

7 RODO PARA PIA, estrutura em polipropileno e borracha resistente  UND  300 PLASVALE R$ 2,50 

8 
RODO, para piso, com 2 (duas) borrachas, cabo e base em pvc, 
comprimento da base 600 mm e cabo com 1,20 m. A borracha deve 
ultrapassar a base em no mínimo 25 mm.  

UND  700 SANMARCUS R$ 4,00 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

9 
VASSOURA PIAÇAVA COM 28 FUROS O produto deverá ter os dados de 
identificação, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro ou notificação na Avisa/Ministério da Saúde  

UND  2.000 FENIX R$ 5,00 

10 
VASSOURA, em pelo, base retangular largura 300 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%, com ponteira 
plastica rosqueavel.  

UND  1.500 SANMARCUS R$ 5,00 

11 
VASSOURINHA, para limpeza de vaso sanitário, com cerdas em naylon ou 
piacava, cabo em madeira ou plástico.Contendo dados e identicação do 
fabricante.  

UND  600 SANMARCUS R$ 1,25 

  LOTE 04       

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA  VALOR 
UNITÁRIO  

1 

APARELHO, de barbear, descartavel, confeccionado em plastico 
resistente, contendo 02 (duas) laminas paralelas fabricadas em aco 
inoxidavel e afiadas, sem sinais de oxidacao ou rebarbas. Embalagem 
com 02 (duas) unidades. O produto devera estar acondicionado em 
embalagem com as seguintes informacoes, impressas exclusivamente 
pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, 
composicao, lote, endereco.  

UND  350 LORD R$ 1,60 

2 
COLONIA INFANTIL, a base de álcool etílico e cumarina, com fragrância 
de lavanda. Embalagem: frasco com 120 ml, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.  

UND  700 MEU 
CHEIRINHO R$ 4,50 

3 
CREME CERAMIDA, para cabelo, com proteínas e Vitamina A. 
embalagem frasco com 280 a 300 g, com dados de Identificação do 
produto e marca do fabricante.  

UND  500 TRALALÁ R$ 5,50 

4 

ESCOVA, cirurgica, para lavagem pre-operatoria de maos, composta de 
esponja embebida em solucao antisseptica degermante a base de PVP-I 
a 10%, iodo livre 1%, com cerdas macias. Embalagem com dados de 
identificacao e procedencia, data de validade e de fabricacao  

UND  500 RIODEINE 
SCRUB R$ 3,00 

5 

ESCOVA, dental, tipo infantil, cerdas macias, de nylon, com no minimo 
03 fileiras de tufos, com minimo 25 tufos de cerdas aparadas e 
arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas 
homogeneas, escova compacta, cabeca arredondada, cabo opaco, 
anatomico, (polipropileno atoxico) , medindo cerca 15 cm podendo 
variar +/- 2%. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO - 
Associaçao Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro laboratorio 
credenciado ou oficial e Registro no Ministerio da Saude/Anvisa, de 
acordo com a Portaria vigente. O produto devera estar acondicionado 
em embalagem com as seguintes informacoes, impressas ou coladas 
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do 
produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, 
peso, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da 
entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter 
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data 
de fabricacao informada.  

UND  4.000 CONDOR R$ 1,60 

6 

HASTE, flexivel, de polipropileno, com pontas de algodao, 100% puro e 
com tratamento antigerme, CX C/ 70 UNIDADES. O produto deverá ter os 
dados de identificação, marca do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro ou notificação na Avisa/Ministério da Saúde  

CX  200 COTTON 
LINE R$ 1,25 

7 
PENTE, para cabelo, em plástico resistente, comprimento total 21 cm, 
cabo de 9 cm, com variação de +/- 1 cm. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.  

UND  250 MONTEY 
PLASTIC R$ 0,80 

8 
SABONETE LÌQUIDO - composição: sulfato de sódio, lauril sulfato de 
sódio dietanolamida, essência, conservante. Embalado em bombona 
plástica super resistente, contendo 05 litros.  

GL  500 RESSOLEVER R$ 13,00 

9 
SABONETE, infantil aroma erva doce. Embalagem com mínimo de 90 gr, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro ou notificação na 
Avisa/Ministério da Saúde.  

UND  2.500 HIDRATA 
BEBÊ R$ 2,20 
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

10 

SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para 
limpeza das maos, pronto para uso, aparencia perolada cremosa, livre de 
residuos suspensos ou precipitacoes PH entre 6,5 e 7,5 (neutro), nao 
irritante a pele e aos olhos, biodegradavel, miscivel em agua, 
acondicionado em recipiente plastico de 1 litro A embalagem deverá 
apresentar rótulo impresso colado sobre a mesma, contendo os 
seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço, quantidade, composição, prazo de validade, bem como sobre 
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, 
normas vigentes e registros nos órgão competentes. A validade do 
produto não deverá ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do 
produto.  

UND  1.000 MMV R$ 4,30 

11 

SABONETE, liquido, infantil, neutro, atoxico, cremoso. Embalagem com 
minimo de 200 ml deverá apresentar rótulo impresso colado sobre a 
mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, endereço, quantidade, composição, garantia, prazo de 
validade, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgão competentes. 
A validade do produto não deverá ter sido ultrapassada em 50%, na data 
da entrega do produto.  

UND  3.000 TRALALÁ R$ 6,25 

12 
SABONETE, solido, em barra, fragrância agradável. Embalagem: com 90 
g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 
registro ou notificação na Anvisa/MS.  

UND  1.000 MARAM R$ 0,76 

13 
SHAMPOO anti-piolho. Embalagem contendo100 ml. O produto deverá 
ter os dados de identificação, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro ou notificação na Avisa/Ministério da Saúde  

UND  380 DELTALAB R$ 10,00 

14 
SHAMPOO, infantil, neutro. Embalagem com no minimo 350 ml, com 
dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazxo de 
validade e registro no Ministerio da Saude.  

UND  700 SKALA KIDS R$ 5,40 

 
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia 

após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 
O Edital do Pregão Presencial nº 016/2015/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, 

independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal e 

do Fornecedor Beneficiário indicado acima.  
 
 Amargosa, 15 de julho de 2015.  

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
KARINA BORGES SILVA 

Prefeito Municipal 
 
 

LUANA TÁSSIA SANTOS DA SILVA  
Representante legal: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MOTA 

CI: 9.967.751-29 SSP/BA  
CPF: nº 014.006.985-29 

Instrumento de outorga de poderes: procuração 
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ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 

E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015/SRP 
 

No dia 08 de julho de 2015, o Município de Amargosa, por intermédio da Prefeitura Municipal de Amargosa 
- Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, 
endereço na Praça Lourival Monte, s/nº, Centro, Amargosa (BA), representado pelo Prefeito Municipal KARINA 
BORGES SILVA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
dos Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal nº 293, de 04 de dezembro de 2009, e demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº  018/2015/SRP, 
RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário J S ROSA DE AMARGOSA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.347.270/0001-03, estabelecida na Rua Doutor Bertino Passos 
representada pelo seu representante legal, Senhor JIZECERLE SOUZA ROSA conforme quadro abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT  MARCA   VU  

1 

FRALDA, descartavel, infantil, tamanho M de 05 ate 10 kg, unissex, nao 
esteril, de uso externo unico, atoxica, isenta de substancias alergenica, sem 
rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, 
composta de uma capa de tela polimerica, um nucleo absorvente composto 
por algodao hidrofilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais polimericos 
absorventes, anatomica de cintura ajustavel, dotada de ajuste perfeito para 
evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas 
perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 
minimo dois fios de elastico, deve apresentar maciez e absorcao adequada 
a sua finalidade, superficie uniforme M. Fardo com 20 pacotes contendo 10 
unidades cada. 

FARDO 150 LIPPY R$ 26,00 

2 

FRALDA, descartavel, infantil, tamanho G de 10 ate 15 kg, unissex, nao 
esteril, de uso externo unico, atoxica, isenta de substancias alergenica, sem 
rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, 
composta de uma capa de tela polimerica, um nucleo absorvente composto 
por algodao hidrofilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais polimericos 
absorventes, anatomica de cintura ajustavel, dotada de ajuste perfeito para 
evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas 
perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 
minimo dois fios de elastico, deve apresentar maciez e absorcao adequada 
a sua finalidade, superficie uniforme G.Fardo com 20 pacotes contendo 8 
unidades cada. 

FARDO 370 LIPPY R$ 55,00 

3 

FRALDA, descartável, infantil, tamanho Extra Grande acima de 14 kg, 
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias 
alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo 
de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo 
absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou 
materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada 
de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas 
externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, 
dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e 
absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo 
confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e 
resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis nas laterais de duas 
tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de substancia 
aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que 
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio Fardo contendo 20 
pacotes com 7 unidades. 

FARDO 400 LIPY R$ 55,00 
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4 

FRALDA, descartável, Geriátrica, adulto, tamanho Médio de 40 até 70kg kg, 
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias 
alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo 
de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo 
absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou 
materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável,  de 50 a 
90 centímetros, dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, 
dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel super 
absorvente distribuido em todo núcleo, camadas externas e internas 
perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 
mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada 
a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer 
outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de 
polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de 
faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha 
devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo 
na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade 
e o fácil manuseio. Embalagem: o produto deve ser acondicionado de 
acordo com normas de embalagem, constar dados de identificação, data de 
fabricação, prazo dev validade, número do lote e procedência, registro no 
Ministério da Saúde. O fabricante deve apresebntar testes e laudos de 
irritabilidade cutânea primária, irritabilidade cutânea acumulativa e 
sensibilização, apresentar avaliação microbiológica conforme Portaria nº. 
1480 de 31 de dezembro de 1990. Fardo contendo 08 pacotes com 08 
unidades. 

FARDO 10 QUALLY 
LIFE R$ 30,00 

5 

FRALDA, descartável, Geriátrica, adulto, tamanhoPequeno de 20 até 40kg 
kg, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias 
alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo 
de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo 
absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou 
materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, de 50 a 
90 centímetros, dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, 
dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel super 
absorvente distribuido em todo núcleo, camadas externas e internas 
perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 
mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada 
a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer 
outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de 
polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de 
faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha 
devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo 
na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade 
e o fácil manuseio. Embalagem: o produto deve ser acondicionado de 
acordo com normas de embalagem, constar dados de identificação, data de 
fabricação, prazo dev validade, número do lote e procedência, registro no 
Ministério da Saúde. O O fabricante deve apresebntar testes e laudos de 
irritabilidade cutânea primária, irritabilidade cutânea acumulativa e 
sensibilização, apresentar avaliação microbiológica conforme Portaria nº. 
1480 de 31 de dezembro de 1990. Fardo contendo 08 pacotes com 08 
unidades. 

FARDO 10 QUALLY 
LIFE R$ 35,00 

 
 

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 
O Edital do Pregão Presencial nº 018/2015/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, 

independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal e 

do Fornecedor Beneficiário indicado acima.  
 

 Amargosa - BA, em 16 de julho de 2015. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
KARINA BORGES SILVA 

Prefeita Municipal 
 
 

J S ROSA DE AMARGOSA  
Representante legal: JIZECERLE SOUZA ROSA 

CI: 21.828-00 SSP/BA  
CPF: nº 215.536.535-72 

Instrumento de outorga de poderes: estatuto social 
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