Prefeitura Municipal de Vitória

21/05/2022
Hora: 12:45

1149/2021 - AF
Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Informações
Número:
ARP:
Fornecedor:
Secretaria:
Situação:

1149/2021 - AF
Contrato:
0258/2020
Processo:
21.340.481/0001-54 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
SEMUS - Secretaria de Saúde
Recebimento Total
Tipo:

1657262/2020

Autorização de Fornecimento

Informações de Data
Data de Emissão:
Data de Entrega:

09/09/2021
07/10/2021

Data de Publicação:
Data de Aquisição:

09/09/2021
07/10/2021

Outras Informações
Disposição:

Não Informado

Itens
Item:
Descrição:

Lote:
Qtd. Cadastrada:
Valor Unitário (R$):
Contratatado (R$):

1
DETERGENTE, Tipo: Neutro, concentrado, tensoativo aniônico , biodegradável, de uso profissional, PH: 6,5 - 7,5,
Complemento: aspecto líquido viscoso, com grande ação desengordurante e limpadora. Ideal para limpeza geral,
eficiente, prático, econômico em limpeza de superfícies diversas e que pode ser usado continuamente sem afetar as
mãos dos usuários. Indicado para lavagem e pré-lavagem manual de utensílios tais como louças, panelas,
bandejas, pratos copos, cristais e talheres. Remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos,
esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros, dentre outros. O produto deve estar acondicionado em
caixa de papelão resistente, reforçada e lacrada, que comporte corretamente 2 [dois] ou 4 [quatro] galões plásticos
[bombonas] com tampa em rosca resistente, com lacre inviolável e contendo 5 [cinco] litros. Deverá constar no
rótulo do frasco: nome do produto, a composição, teor do princípio ativo, frases relacionadas ao risco, número de
notificação na ANVISA, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações referentes à empresa
fabricante como nome, endereço, telefone, em caso de emergência, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica [CNPJ],
nome do responsável Técnico e número do seu registro no Conselho de Classe.
O Detergente Neutro Concentrado deverá ser preparado para uso manualmente ou com a utilização de dosador,
conforme diluição recomendada. O Detergente deve permitir diluições diferenciadas, com água, considerando
variação de 10% à menor e variação ilimitada a maior, conforme orientações do fabricante, concentração do
produto, viabilidade da diluição e a necessidade de uso por parte da adquirente. Para limpeza pesada [sujidade Alta]
= 1L de detergente para 10L de água [1:10], podendo variar à menor para 9L. Para limpeza geral / leve[sujidade
média] = 1L de detergente para 40L de água [1:40], podendo variar a menor para 36L. Para manutenção /
conservação [sujidade baixa] = 1L de detergente para 60L de água [1:60], podendo variar a menor para 54L.
1 - DETERGENTE NEUTRO
250,00
Uni. Medida:
Galão
R$59,35
Qtd. a Receber:
0,00
R$14.837,50
Qtd Recebida:
250,00
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