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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 5030005-01/2011 

Ata da sessão de JULGAMENTO das propostas referente a Concorrência n.º 5030005-01/2011, do tipo 

“menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (detergente, sabão  em pó, alvejante...), pelo 

período de 12 meses e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação 

posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n. º 04/2011, de vinte e quatro 

de junho do ano de dois mil e onze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária 

Claudia Pippi Lorenzoni, Presidente, Lidiane Daniela Toso, Presidente Substituto, Geison Roso 

Berlezi, membro, reuniram-se às nove horas do dia vinte do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, 

na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas: LAUDIR 

VALDIR MILBRADT JUNIOR e H.D. DISTRIBUIDORA DE PROD . HIGIÊNICOS E 

DESCARTÁVEIS LTDA,  habilitadas em data anterior. Tendo em vista o parecer técnico do Profº. 

Luiz Sergio Segala de Oliveira a Comissão de Licitações decide DECLARAR VENCEDORA  a 

empresa LAUDIR VALDIR MILBRADT JUNIOR para os itens 01, 02, 03, 05, 06 e 07 devido a 

proposta apresentada ser a de menor valor unitário considerando a unidade litro (L) ou quilograma 

(Kg) conforme consta na tabela em anexo, e as especificações técnicas atender as necessidades do 

serviço hospitalar aos quais se destinam. Em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta 

Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para homologação. 

 

 

_____________________               ___________________________ 
Lidiane Daniela Toso                Claudia Pippi Lorenzoni 
Presidente Substituto     Presidente  
 
  
 
 
____________________________                
Geison Roso Berlezi         
Membro                                                                   
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CONCORRÊNCIA Nº 5030005-01/2011 
 
 

DATA DE VALIDADE 20/01/2013 
 
Item Produto Especificação Quant.  Und. R$ Empresa 

01 

Detergente 
desinfetante de uso 
geral concentrado 

 
DETERGENTE PINHO SUPER desinfetante de 
uso geral, concentrado. Diluição mínima: 1 litro 
de concentrado para 100 litros de água.  Com a 
seguinte composição: Nonilfenol etoxilado, 
Óleo de pinho ou de eucalipto, cloreto de 
benzalconio, conservante, corante e veículo.  
Aspecto: Liquido verde, viscoso, com odor de 
pinho.  Indicado para limpeza e desinfecção de 
ambientes, pisos, sanitários, corredores, pátios, 
etc. Embalagens/bombas de polietileno de 5 
Lt e 20 Lt, conforme pedido 
 

 
300 

Litros 
 

 
20,00 
(litro) 

 

LAUDIR 
VALDIR 

MILBRADT 
JUNIOR  

02 

Alvejante e 
desinfetante 
concentrado 

 
HIPOCLORITO DE SÓDIO - Alvejante e 
desinfetante concentrado de 10 à 12%.  Com a 
seguinte composição: Hipoclorito de sódio, 
estabilizante e veiculo.   Indicado para lavagem 
de roupas em lavanderias hospitalares e 
desinfecção de ambientes.   Aspecto: liquido, 
límpido amarelado. Embalagens/bombas de 
polietileno de 5 Lt e 20 Lt, conforme pedido 
 

 
300 

Litros 

 
3,65 

(litro) 

 

LAUDIR 
VALDIR 

MILBRADT 
JUNIOR  

03 

Detergente 
concentrado 

 
POWER CLEAN PLUS - Detergente 
concentrado para pré-lavagem e lavagem de 
roupas de algodão e poliéster/algodão, para 
máquina de lavar industrial hospitalar. Dosagem 
possível de utilização do produto: 2 a 8 g de 
produto por quilo de roupa.  Característica do 
produto: Aspecto- pó homogêneo; cor – branca; 
Densidade (25ºC) – 1,200 g/cm³; pH (1%) – 
max. 12,5. Embalagens/saco de polietileno de 
25 Kg, conforme pedido. 

 
200 

Litros 
ou Kg 

 
10,44 

(kg ou lt) 

 

LAUDIR 
VALDIR 

MILBRADT 
JUNIOR  

04 

Amaciante  
AMACIANTE DE ROUPAS - para todos os 
tipos de tecidos.  Utilizado para amaciar e 
perfumar tecidos durante a lavagem eliminando 
a aspereza das roupas.   Com a seguinte 
composição: Cloreto de dialquil dimetil amônio, 
atenuador de espuma, coadjuvantes, fragrância, 
conservante, corante, acidificante e água. Que 
pode ser utilizado na dosagem de 2 a 8 ml de 

 
80 

Litros 

 
2,40 

(litro) 

 
LAUDIR 
VALDIR 

MILBRADT 
JUNIOR  
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produto por quilo de roupa. Temperatura a frio. 
Embalagens/bombas de polietileno de 20 Lt, 
conforme pedido 

05 

Produto alcalino 
para pré-lavagem 

 
Produto alcalino para pré-lavagem e lavagem de 
roupas hospitalares (sujidade pesada).  Com 
objetivo de eficiência do processo, alto poder de 
remoção da sujeira e manutenção do pH durante 
a lavagem. Com a seguinte composição: 
Hidróxido de sódio, sequestrantes e água. 
Embalagens/bombas de polietileno de 20 Lt, 
conforme pedido 

 
150 

Litros 

 
7,50 

(litro) 

 
LAUDIR 
VALDIR 

MILBRADT 
JUNIOR  

06 Desinfetante de uso 
geral 

 
Desinfetante de uso geral, indicado para 
remoção de manchas e alvejante de roupas de 
algodão e poliéster. Objetiva evitar riscos de 
contaminação através dos tecidos hospitalares, 
eficiente contra bactérias, vírus e fungos. 
Composição: Hipoclorito de sódio (teor de cloro 
ativo: 2,0 – 2,7%), estabilizantes e água. Para 
utilizar na dosagem de 2 a 5 ml de produto por 
quilo de roupa seca.  Características do produto: 
- liquido; – amarelado; - Densidade (25ºC) � 
min 1,150 g/ml; -, pH (sol.aquosa 1%). 
Embalagens/bombas de polietileno de 5 Lt e 
12 Lt, conforme pedido  
 

 
200 

Litros 

 
1,50 

(litro) 

 
LAUDIR 
VALDIR 

MILBRADT 
JUNIOR  

07 

 
Neutralizador de 
resíduos 

 
Neutralizador de resíduos alcalinos e de 
alvejante químicos, para lavagem de roupas em 
lavanderias hospitalares, hoteleiras, industriais e 
comerciais. Com a seguinte composição 
metabissulfito de sódio e água.  Características: 
liquido transparente; amarelada; densidade 
(25ºC) -> 1,330 a 1,350 g/ml;  pH (sol. aquosa 
1%) -> 4,5 a 5,5.  Dosagem possível de 
utilização 0,5 a 2,0 ml/Kg de produto por quilo 
de roupa seca. Embalagens/bombas de 
polietileno de 20 Lt, conforme pedido 

 
75 

Litros 

 
5,00 

(litro) 

 
LAUDIR 
VALDIR 

MILBRADT 
JUNIOR  

 


