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COMUNICADO 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - 

Nº009/2014 
 
 
 
Comunicado em relação ao Edital de Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 009/2014, cujo objeto visa o registro de preços para aquisição de materiais de 
limpeza etc. 

 
De acordo com o presente, comunicamos aos interessados que ficam 

CANCELADOS OS SEGUINTES ITENS: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QNTD VALOR 
REGISTRADO 

43 Fralda geriátrica descartável composta por celulose, poiliproloileno, 
adesivo, termoplástico, flocgel e papel siliconado, componentes 
atóxicos em contato com a pele, a embalagem deve conter dados 
do fabricante e prazo de validade, tamanho P (PC c/ 07 unidades) 

2.500 
pacotes 

R$ 16,50 
(valor unitário: 
R$ 2,36) 

48 Fralda geriátrica descartável composta por celulose, poiliproloileno, 
adesivo, termoplástico, flocgel e papel siliconado, componentes 
atóxicos em contato com a pele, a embalagem deve conter dados 
do fabricante e prazo de validade, tamanho M (PC c/ 07 unidades) 

2.700 
pacotes 

R$ 17,30 (valor 
unitário: R$ 
2,47) 

49 Fralda geriátrica descartável composta por celulose, poiliproloileno, 
adesivo, termoplástico, flocgel e papel siliconado, componentes 
atóxicos em contato com a pele, a embalagem deve conter dados 
do fabricante e prazo de validade, tamanho G (PC c/ 08 unidades) 

2.700 
pacotes 

R$ 17,75 (valor 
unitário: R$ 
2,21) 

50 Fralda geriátrica descartável composta por celulose, poiliproloileno, 
adesivo, termoplástico, flocgel e papel siliconado, componentes 
atóxicos em contato com a pele, a embalagem deve conter dados 
do fabricante e prazo de validade, tamanho XXG (PC c/ 08 
unidades) 

2.700 
pacotes 

R$ 20,00 (valor 
unitário: R$ 
2,50) 

 
Os referidos produtos tinham como empresa vencedora: “BR Materiais de 

Limpeza Ltda”. 
 
Ficam cancelados, portanto, os itens nº 43, 48, 49 e 50 do Edital de Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº 009/2014. 
 
Permanecem inalterados os demais itens do referido Edital. 
 
Rosário do Sul, 29 de abril de 2015. 
 
 
Dieizon Marques da Silva, 
Chefe do Departamento de Licitações. 


