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OF/SME/015/2022 
 

Itapoá, 28 de Junho de 2022. 

 

À COMERCIAL MULTVILLE  

 

Prezado Senhor, 

 

 Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, emitir parecer 

referente ao processo licitatório que objetiva a aquisição de materiais de limpeza que 

serão utilizados no Centro de Preparo da Alimentação Escolar e Rede Municipal de 

Ensino de Itapoá. 

 

Dos produtos: 

 

Trata-se da aquisição de materiais de limpeza referentes ao Pregão Eletrônico 

n°09/2022 – Registro de Preço n° 05/2022 – Processo n°14/2022, conforme as 

especificações contidas no edital, em relação à qualidade, peso, fichas técnicas e 

laudos apresentados referentes aos produtos do certame. 

Da análise: 

 Item Produto Justificativa 

1 

ÁGUA SANITÁRIA, hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, com no mínimo de 2,5% de cloro ativo, 
incolor, sem fragrância (sem perfume), lavagem e 
alvejante de roupas, banheiros, pias. embalagem 
plástica de 05 litros, opaca dotada de tampa com 
lacre, devendo atender a nbr 13390/2006. o produto 
deverá estampar no rótulo o número do registro no 
ministério da saúde, marca, volume líquido, nome do 
fabricante, endereço completo, nome e registro do 
técnico responsável pelo produto, número de sac 
(serviço de atendimento a o consumidor), 
composição química qualitativa e teor do princípio 
ativo em percentual peso por peso (p/p). número do 
lote, data de fabricação e prazo de validade do 
produto presentes no corpo ou no rótulo da 
embalagem. validade: mínimo 12 meses a partir da 
entrega. Vencedor apresentar Ficha Técnica, 
registro na Anvisa e amostra do produto. 
 
 

 

 

A amostra atendeu ao 

edital. 
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Desta forma esta secretaria DEFERE a amostra apresentada do produto Água 

Sanitária, supracitado pela empresa COMERCIAL MULTVILLE. 

. 

   É o parecer. 

 

 

 

Mariângela Faria Cafiero Rodrigues 

Nutricionista/Fiscal do contrato 

 

 

 

Elásio Frisanco 

Diretor Administrativo 

 

 

 

Carina Zaranski Taborda 

Agente Administrativo 
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