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Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 18/04/2022, para que a empresa arrematante
apresentasse as amostras para os LOTES 001 – 002 – 003 E 004, tendo a empresa solicitado prorrogação
no prazo de entrega devido à grande quantidade de itens, sendo concedido, tendo sido as amostras
entregues no dia 26/04/2022 pela empresa arrematante, as quais foram encaminhadas para a Secretaria
M. de Educação e Cultura para devida análise e emissão de Parecer técnico conforme exigência do edital
item 10 do termo de referência.
Após análise da amostra, a secretaria por meio de servidor emitiu parecer (em anexo) contendo
o resultado da análise, sendo resumido da seguinte forma:
DO RESULTADO:
LOTE
001

EMPRESA

SITUAÇÃO
APROVADO

002

FQ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
FQ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

003

FQ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

004

FQ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

Informo que as amostras então analisadas ficarão à disposição para consulta (vistas) pelo prazo
de 24hs na sede da Secretaria.
Ficam os licitantes convocados para a retomada da sessão a ser realizada dia 02/05/2022 as
09hs quando será divulgada a fase de habilitação da empresa arrematante, via chat de mensagem do
sistema www.bllcompras.com.br

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 29 de Abril de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

1º PARECER TÉNCIO – FASE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 18/04/2022, para análise das AMOSTRAS
apresentadas conforme proposta reformulada apresentada no lote 001 -002 – 003 e 004 pela
empresa FQ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.789.271/0001-94, nos foi
requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso
PARECER:
LOTE 1 - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL
ITEM ESPECIFICAÇÃO
1

2

3

UND

ESCOVA, dental, infantil, cerdas macias. Acompanhada de
capa de proteção para as cerdas. Embalagem com dados und
do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
CREME, dental, sem fluor, uso infantil. Embalagem: com
50g a 90g, com dados de identificacao do produto, marca
und
do fabricante, prazo de validade e registro ou notificacao
no Ministerio da Saúde.
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: tamanho pequena de 0
ate 5 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
pct
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 36
UNIDADES

MARCA

SITUAÇÃO

Condor

Aprovado

Condor

Fofura

educação@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal.
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VL7Q7RLIAODEWY9SGJYRAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Aprovado

Aprovado

Sexta-feira
29 de Abril de 2022
4 - Ano - Nº 2981

4
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6
7
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FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL: tamanho media de 5
ate 9kg, 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; EMBALAGEM COM 56
UNIDADES
FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL: tamanho grande de 9
ate 13kg, 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; EMBALAGEM COM 40
UNIDADES
Lenço umedecido, em embalagem com fecho, com 50
lenços.
Sabonete infantil, fragrância agradável, sólido, em barra,
registro do ministério da saúde, peso 90g.

Fofura

Aprovado

Fofura

Aprovado

Pique Tucho

Aprovado

Pom Pom

Aprovado

pct

pct

und
und
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8
9
10

11

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

Shampoo
infantil
para
cabelo,
testado
dermatologicamente, sem lágrimas, para todos os tipos,
infantil, 350 ml.
Shampoo para piolho - 100ml
ESCOVA INFANTIL para cabelo, em plástico resistente,
tamanho médio.
Condicionador infantil, com atestado Oftalmo e
Dermatologicamente
que
protege
o
cabelo,
desembaraçando os fios e deixando um delicado perfume.
Fórmula especial para o bebê, sem corantes. Produto
acondicionado em embalagem de polietileno, com tampa
dosadora, 350ml ou produto similar.
Talco infantil - perfumado; para uso infantil; composto de
talco,
carbonato
de
magnésio;
fragrância; PH (6,5-7). Embalado em frasco de plástico,
com tampadosadora, contendo 200gr

Palmolive

Aprovado

Escabim
Caplast

Aprovado
Aprovado

Palmolive

Aprovado

Turma
da
Monica baby

Aprovado

Colônia infantil, produto aprovado dermatologicamente,
com formulação suave, sem álcool ou corante, embalagem
de polietileno, com tampa dosadora, cx 12x 100 ml ou und
produto similar.

Isabeby

Aprovado

Pente para cabelos com dentes finos.
Pomada contra assadura de 45gr Cada grama contém:
Retinol (vi - tamina A) - 5.000 UI Colecalcife - rol (vitamina
D) - 900 UI Óxido de Zinco-150mg. Excipientes q.s.p - 1 g
Excipientes: Óleo Hi - poglós ou similar - veículo para as
vitaminas (óleo de fígado de bacalhau e
hidroxianisol butilado, lanolina anidra, talco, água purifi cada, vanilina, essência de la - vanda, EDTA dissódico, óleo
mi - neral, petrolato, polietileno, buti - lenoglicol, glydant
plus (DMDM hidantoína e iodo-propinilbutilcar - bamato)
Sabonete Líquido Fragrância agradável, liquido, para mão
embalagem galão de 5 litros, dados de identificação do
produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade
Absorvente noturno, pós parto, em embalagem com 8
unidades.
Absorvente para mulheres, uso externo, com abas, de
algodão, floc-gel, camada plástica, impermeável, em
embalagem contendo com 8 unidades.
Algodão hidrófilo 500g.
Barbeador descartável, com 2 lâminas, com fita
lubrificante, em cartela com 24 unidades
Bloqueador solar, fator 70, em embalagem com 120g, com
proteção UVA + UVB.
Contonete em caixinha com 75 unidades.

Diva
KlimDerme

Aprovado
Aprovado

Dplo

Aprovado

Spott Mater

Aprovado

Intimus

Aprovado

Cremer
Probak

Aprovado
Aprovado

Nívea

Aprovado

Cotton Line

Aprovado

Uhhex

Aprovado

und
und
und

und

und

und

und

und

pct
pct
und
cartela
und

cx
Cortador de unha de mão com ângulo de abertura para
und
um corte reto e preciso, aço niquelado cromado,
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dimensões iguais ou superiores a 1cm de altura, 5cm de
largura, e 14 cm de profundidade.
LOTE 2 – UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA
ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

2

3

4

5

6

7
8

UND

Bacia em plástico, com capacidade para 15 litros, em
plástico não reciclado, resistente, toda canelada, com alça
para transporte reforçada. Possuir certificado do IMETRO,
nome e registro do químico responsável com CRQ, razão
social, endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO
CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM.
Bacia em plástico, com capacidade para 30 litros, em
plástico não reciclado, resistente, toda canelada,com alça
para transporte reforçada. Possuir certificado do IMETRO,
nome e registro do químico responsável com CRQ, razão
social, endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO
CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM.
Bacia em plástico, com capacidade para 40 litros, em
plástico não reciclado, resistente, toda canelada, com alça
para transporte reforçada. Possuir certificado do IMETRO,
nome e registro do químico responsável com CRQ, razão
social, endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO
CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM.
Bacia em plástico, com capacidade para 6,8 litros, em
plástico não reciclado, resistente, com alça para transporte
reforçada. Possuir certificado do IMETRO, nome e registro
do químico responsável com CRQ, razão social, endereço
e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃ CONSTAR VISIVELMENTE
NA EMBALAGEM.
Balde em plástico, com capacidade para 15 litros, em
plástico não reciclado, resistente, com alça de arame
galvanizado com proteção plástica na alça para apoio da
mão, com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e
23cm diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.
Possuir certificado do IMETRO, nome e registro do químico
responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO
FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA
EMBALAGEM.
Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em
plástico não reciclado, resistente com alça de arame
galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome e
registro do químico responsável com CRQ, razão social,
endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR
VISIVELMENTE NA EMBALAGEM.
Bandeija em plástico para servir, em tamanho grande.

Arqplast

Aprovado

Arqplast

Aprovado

Arqplast

Aprovado

Arqplast

Aprovado

Arqplast

Aprovado

Arqplast

Aprovado

Montey
Plastic
Rischioto

Aprovado

und

und

und

und

und

und

und

Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para
und
13 litros
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9

10

11
12

13

14

15
16
17

18

19
20

Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para
und
40 litros
Caixa térmica 24L com alça ergonômica, estrutura
resistente, ótima capacidade térmica e revestimento
und
interno com manta térmica de alto desempenho

Rischioto

Aprovado

Dolfin

Aprovado

Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros,
resistente, formato cilíndrico, sem tampa, cores variadas. und

Antares

Aprovado

Farinheiro/açucareiro em plástico, com bico, capacidade
700ml.
Garrafa Térmica 1,8 Litros, conserva a temperatura das
bebidas por no mínimo 6 horas, possui revestimento em
Inox garantindo mais resistência ao seu produto além disso
é fácil de transportar.
Garrafa térmica com alça e tampa; de pressão com
capacidade de 1 para um Litro, possui design moderno e
funcional, peça prática que mantém a temperatura de
líquidos como café, chá ou leite, atende aos mais
exigentes conceitos de qualidade e funcionalidade.
Garrafa térmica com capacidade para 5 litros.
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade
para 1,5 litros, com alça resistente.
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade
para 4 litros, com alça resistente.
Kit merenda escolar - caneca, prato e colher, cor verde ou
amarelo ou vermelho, prato com abas (em polipropileno,
com abas, empilhável, liso nas partes internas e externas,
formato arredondado, pigmentação homogênea em toda
peça, acabamento polido brilhante, resistente a
temperatura de 100 Celsius por 20 minutos. volume
mínimo 600ml); caneca (em polipropileno, com alça
lateral, liso nas partes internas e externas, sem
reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base,
pigmentação homogênea em toda peça, acabamento
polido brilhante, resistente a temperatura de 100 Celsius
por 20 minutos, capacidade 300ml); colher (em
polipropileno, Liso nas partes internas e externas,
formatos arredondados, pigmentação homogênea em
toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a
temperatura de 100 Celsius por 20minutos, volume 8ml).
Lixeira com pedal de polietileno com capacidade para 100
litros, confeccionada em polietileno, resistente, cor preta.

Plasberg

Aprovado

Aladim

Aprovado

Aladim

Aprovado

Termolar
Rischioto

Aprovado
Aprovado

Plasmont

Aprovado

Montey
Plastic

Aprovado

Lar Plástica

Aprovado

Lar Plástica

Aprovado

und

und

und

und
und
und

und

und

Lixeira hospitalar 100 litros com pedal e adesivo infectante
und
- MARFIMETAL.
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Lixeiras Capacidade ml: 60.000 , Alças largas que não
machucam as mãos. Tampa basculante que impede o und
contato direto com o lixo. Dimensões : 410x313x740mm
Mop Completo (Conjunto de Mop úmido) O conjunto de
mop úmido é composto por: haste, refil, cabo e balde.
REFIL: de microfibra ou algodão de secagem rápida. CABO und
EXTENSOR: Em alumínio. Balde (Recipiente): resistente
com capacidade 12 Litros.
Kit completo doblo 20 flex amarelo.
und
REFIL: de microfibra ou algodão de secagem rápida.
und

Lar Plástica

Aprovado

York Plast

Aprovado

Renko
Bocazul

Aprovado
Aprovado

Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente
15cm, variação aceitável +-1.
Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente
12cm, variação aceitável +-1.
Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente
20cm, variação aceitável +-1.
Peneira; aro em plástico, diâmetro de aproximadamente
60cm, variação aceitável +-1.
Prendedor para roupas, em pacote com 12 unidades,
confeccionado em plástico, com mola em metal com
tratamento antiferrugem.
Suporte Transparente Inox para Copo de Água 1 UM

Pm Pláticos

Aprovado

Pm Pláticos

Aprovado

Pm Pláticos

Aprovado

Pm Pláticos

Aprovado

Gaboardi

Aprovado

Aurimar

Aprovado

Jwc

Aprovado

Cimo

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

3

Abridor de latas e de garrafas, em aço inox, resistente e
und
que amasse com o uso.
Amolador de facas, tipo chaira, tamanho 30cm, cabo em
und
polietileno branco.
Assadeira de alumínio número 3 retangular, dimensões
mínima 40cm comprimento x 27cm largura x 4,5cm altura und
Assadeira de alumínio número 4 retangular, dimensões
mínima 45cm comprimento x 30cm largura x 5cm altura. und

Fortaleza

Aprovado

4

Assadeira de alumínio número 5 retangular, dimensões
mínima 49cm comprimento x 32cm largura x 6cm altura. und

Fortaleza

Aprovado

5

Bacia em alumínio, com capacidade para 15 litros com
und
variação aceitável +-1, resistente.
Bacia em alumínio, com capacidade para 22 litros com
und
variação aceitável +-1, resistente.
Bandeija Inox com alça para cafezinho medindo 30x16,5
und
cm.

ABC

Aprovado

ABC

Aprovado

Tramontina

Aprovado

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30

und
und
und
und
pct
pct

LOTE 3 – UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS
ITEM ESPECIFICAÇÃO
1
2

6
7
8

UND
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9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Borracha para panela de pressão de silicone (uso em
panela de 12 e 18 litros).
Caçarola de alumínio batido polido número 30 (diâmetro
da panela), altura media de 16cm, capacidade de 6 litros,
possui duas alças de madeira, presas com alumínio e dois
rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de
alumínio polido, pegador da tampa marrom em plástico
baquelite (aguenta calor), espessura do alumínio: 2mm,
alumínio polido por fora e escovado por dentro.
Caçarola de alumínio batido polido, número 45 (diametro
da panela), Altura media de 18cm, capacidade de 20 litros,
possui duas alças de madeira, presas com alumínio e dois
rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de
alumínio polido, pegador da tampa marrom em plástico
baquelite (aguenta calor), espessura do alumínio: 3mm,
alumínio polido por fora e escovado por dentro.
Caçarola de alumínio batido polido, número 45 (diametro
da panela), Altura media de 22cm, capacidade de 30 litros,
possui duas alças de madeira, presas com alumínio e dois
rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de
alumínio polido, pegador da tampa marrom em plástico
baquelite (aguenta calor), espessura do alumínio: 4mm,
alumínio polido por fora e escovado por dentro.
Caçarola em alumínio n°36, com capacidade para 16 litros.

Clock

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Caldeirão industrial n° 45 confeccionado em alumínio com
tampa com capacidade para 68 litros.
und

Fortaleza

Aprovado

Canecão em alumínio com alça em madeira, capacidade
para 1,5 litros.
Canecão em alumínio batido e polido com alça em
madeira, capacidade para 2 litros.
Canecão em alumínio batido e polido com alça em
madeira, capacidade para 3 litros.
Canecão em alumínio batido e polido com alça em
madeira, capacidade para 4,5 litros.
Caneco em alumínio nº 18, capacidade para 4 litros,
(leiteiro).
Colher em aço inox, sem solda, medindo 40cm (para
arroz).
Colher, lâmina aço inox, cabo em polipropileno, em
embalagem com 1 dúzia
Colher, lâmina e cabo em aço inox laguna, em embalagem
com 1 dúzia.
Concha em aço inox, sem solda medindo 40cm

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Martinox

Aprovado

Martinox

Aprovado

Martinox

Aprovado

Martinox

Aprovado

Caçarola em alumínio n°40, com capacidade para 22 litros.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40

41

42

Teofilândia

Copo de vidro tipo taça, com capacidade para 200 ml, em
caixa com 12 unid.
Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com
24 unid
Cuscuzeiro em alumínio; nº 26
Cuscuzeiro hotel em alumínio; com capaidade para 05
litros base reforçada.
Escorredor em alumínio, para macarrão, capacidade para
8 litros
Escorredor de pratos plástico grande.
Escumadeira em aço inox, com gancho 40cm

Barroco

Aprovado

Nadir

Aprovado

Fortaleza
Fortaleza

Aprovado
Aprovado

Fantastik

Aprovado

Fantastik
Fartelli

Aprovado
Aprovado

Faca de mesa, lâmina em aço inox, em embalagem com 1
dz
dúzia.
Faca n.º 12, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, na
und
cor branca (para cortar carnes).

Fartelli

Aprovado

Laurel

Aprovado

Faca n° 4, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para
cortar frutas e legumes)
Faca n.º 6, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno
(para cortar carnes).
Filtro de barro (cerâmica) com capacidade de 10 litros com
03 velas que conserva a água naturalmente fresca e
saudável, feito em argila especial, reduz impurezas em
suspensão na água, garantia mínima de fábrica por 01 ano,
com torneira com vedação de plástico resistente.
Frigideira nº 22, tipo teflon, para ovo
Garfo de mesa, lâmina em aço inox, cabo em
polipropileno, em embalagem com 1 dúzia
Jarra em vidro com tampa, capacidade 2 litro, nas cores
branca, com alça em vidro.
Isqueiro portátil grande.
Jogo de panelas com tampas confeccionadas em alumínio
primário, com cabos, alças e pegadores confeccionados
em baquelite, contendo 04 (quatro) peças, sendo: 01
(uma) panela de 16cm de diâmetro com capacidade para
1,8 Litro, 01 (uma) panela de 20cm de diâmetro com
capacidade para 3,1 Litros, 01 (uma) caçarola de 22cm de
diâmetro com capacidade para 4 Litros, e 01 (um)
caldeirão de 20cm de diâmetro com capacidade para 4,5
litros.
Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo:
Registro constando a gravação do código do INMETRO e
prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos; Mangueira
em material plástico PVC transparente, trançada, com
tarja amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do
fabricante, comprimento 1,25m e prazo de validade não
inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para Botijão

Laurel

Aprovado

Laurel

Aprovado

São João

Aprovado

Fortaleza
Fortaleza

Aprovado
Aprovado

Invicta

Aprovado

Bic
Fortaleza

Aprovado
Aprovado

Imar

Aprovado
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43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53

54

de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos
Novos
Panela de pressão, em alumínio polido, capacidade para 7
litros, com válvula de segurança, certificada pelo nmetro.
Panela de pressão, em alumínio polido, fechamento
externo, capacidade para 18 litros, com válvula de
segurança, certificada pelo Inmetro.
Panela de pressão, em em alumínio polido, fechamento
externo, capacidade para 12 litros, com válvula de
segurança, certificada pelo Inmetro.
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com
tampa, com capacidade de 40 litros .
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com
tampa, com capacidade de 30 litros.
Pote em vidro com tampa para armazenar alimentos,
tamanho 3 litros
Prato em vidro temperado, com dimensões de 3,2cm
(altura) x 22cm (diâmetro) caixa com 6 unidades
Ralador de alimentos, em aço inox, 4 faces, cabo em ABS,
dimensões de 230 x 105 x 80mm.
Tábua em polietileno com sulco e espessura 12mm,
dimensões mínimas 30cm x 50cm, própria para o corte de
carnes e legumes
Tacha em alumínio nº 35, com tampa, para bife,
capacidade 6 litros.
Torneiras para filtro linha marrom fabricadas em plástico
poliestireno marrom da melhor qualidade, as borrachas de
vedação de material em PVC atóxico com vazão de água,
fácil utilização, resistente, em embalagens transparente.
Xícara de vidro para café, desenvolvida em vidro
transparente de alta qualidade capacidade de 90ml com
pires em jogo com 6 unidades

und

Triunfo

Aprovado

Triunfo

Aprovado

Triunfo

Aprovado

Triunfo

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Duralex

Aprovado

Fartelli

Aprovado

Plasberg

Aprovado

Fortaleza

Aprovado

Agelux

Aprovado

Mariposa

Aprovado

Clock

Aprovado

Isoplus

Aprovado

Isoplus

Aprovado

Isoplus

Aprovado

Corpac

Aprovado

Irmãos
Ribeiros

Aprovado
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und

jogo

LOTE 4 – DESCARTÁVEIS E OUTROS
ITEM ESPECIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6

UND

Borracha para panela de pressão de silicone (uso em
panela de 7 litros)
Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 10 litros,
com tampa.
Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros,
com tampa.
Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 90 litros,
com tampa.
Canudo descartável partido transparente em pacote com
100 unidades
Embalagem em plástico medindo 15 x 30cm, com
capacidade para 1kg.

und
und
und
und
pct
kg
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8
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Embalagem em plástico medindo 21 x 35cm, com
kg
capacidade para 2kg.
Embalagem em plástico medindo 28 x 44cm, com
kg
capacidade para 5kg.

Irmãos
Ribeiros
Irmãos
Ribeiros

Aprovado
Aprovado

Diante da análise feita, ficam as amostras dos LOTES: 001 - 002 – 003 E 004
apresentadas pela empresa F Q COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI devidamente
APROVADAS.

Teofilândia – BA, 28 de Abril de 2022
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