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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

PROCESSO
Nº
2017000110
Município
de
Conceição do Araguaia - PREGÃO PRESENCIAL
Nº005/2017,
REGISTRO
DE
PREÇOS
PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
E
HIGIENIZAÇÃO,
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA
DE
GESTÃO
E
PLANEJAMENTO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E
JUVENTUDE; E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.
DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e
considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em
especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira,
inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de
minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4,
XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações
posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na
modalidade de Pregão Presencial SRP nº 005/2017, objetivando, o
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, para o cumprimento das
atribuições
DESTE
MUNICIPIO
de
Conceição
do
Araguaia-PA,
apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s)
Empresa(s):
PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP, pessoa
jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 09.072.195/0001-50
estabelecida na AV. ARAGUAIA, N°1156, VILA CRUZEIRO, NESTA CIDADE,
vencedora dos itens abaixo relacionados:
ITEM

QTD

UNID

DISCRIMINAÇÃO

02

16

Cx

Água sanitária , 1lt
,solução aquosa a base de
hipoclorito sódio ou cálcio ,
frasco plástico , 2%
(peso/peso) a 2,5%
(peso/peso), conforme
portaria MS N-89 de 25-081994, frasco 1000ml , na
embalagem deverá constar
, fabricante , a data da
fabricação , da validade do
produto e do número do
lote caixa com 12 unidades
de litro .

MARC
A
Polibão

PREÇO
UNITARIO
21,20

PREÇO
TOTAL
339,20
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03

87

Un

04

37

Un

05

60

Un

06

07

Un

07

30

Un

08

120

un

09

88

Cx

12

623

Pct

Álcool , líquido , tipo: etílico
, 92,8° INPM ,composição
:álcool etílico , benzoatode
denatônio e água ,
solubilidade : em água , cor:
incolor , aroma
;característico , função : uso
doméstico . prazo de
validade :24 meses a partir
da data de fabricação
.embalagem : 1 litro.
Álcool gel. Gel a base de
álcool para higienização , a
70% , com ação antiséptica , sem enxágue.
Composição : álcool etílico ,
polímero carboxílico ,
neutralizante , umectante ,
conservante , quelante e
água deionizada . prazo de
validade :24 meses a partir
da data de fabricação
.embalagem :1 litro.
Balde de plástico ,
capacidade de 10 litros .material não reciclável .
Cesto de lixo , fechado,
material plástico resistente ,
capacidade de 10 litros ,
com tampa.
Cesto de lixo , fechado
,material plástico resistente
, capacidade de 30 litros ,
com tampa.
Cera liquida 1 litro – de
consistência líquidacom
auto brilho incolor para piso
, a embalagem deverá
constar a data de
fabricação , da validade e
número do lote.
Desinfetante , caixa 6x1x2lt
– desinfetante ação
bactericida , com registro
na ANVISA/ministério da
saúde , frasco com 2 lt ,
fragrância suave.
Esponja de aço
especificação do produto :
lã de aço carbono

Sol

5,70

495,90

Start

4,70

173,90

Plasval
e

7,90

474,00

Sanrem
o

18,30

128,10

Plasval
e

21,90

657,00

Politriz

3,30

396,00

Politriz

21,40

1.883,20

Assola
n

11,00

6.853,00
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14

289

Un

15

19

Cx

16

03

Un

17

10

Un

18

42

Cx

19

90

un

20

280

un

.Embalagem
:acondicionado em saco
plástico ,contendo 08
unidades e reembalados
em papelão reforçados ,
contendo 14 pacotes .Com
identificação do produto ,
marca do fabricante , data
de fabricação e prazo de
validade.
Flanela p/ limpeza med.
60cm , 100% algodão .
Limpa vidro – em líquido
com tenso ativo não
iônicona embalagem
deverá constar a data de
fabricação e da validade do
produto e número do lote ,
caixa com 12 unidades .
Lixeira 30 litros com tampa
e pedal , material plástico
resistente , tampa de
sobrepor e alavanca de
elevação da tampa.
Mangueira de jardim , 20
metros . Para uso
profissional , em situações
com pressão de água de
até 10 bar 142 psi .
mangueira flexível e de fácil
manuseio .
Odorizador de ar fragrância
toque demaciez , e flores
de jasmim , frasco com
400ml , sendo spray de
pressão , tipo bom ar, a
embalagem devera conter o
fabricante ,data de
fabricação , data de
validade , lote ,caixa com 6
unidades .
Pá para lixo , em chapa
metálica , espessura
mínima 1,0mm ,medindo
aproximadamente 20x5cm
e cabo em madeira
medindo aproximadamente
80cm
Pano p/ limpeza de chão,
alvejado, resistente (aprox.

Copali
mpa
Politriz

2,15

621,35

26,89

510,91

Plasval
e

34,30

102,90

Arqua

33,00

330,00

Bom ar

36,90

1.549,80

Lorezo
n

3,99

359,10

Copali
mpa

3,99

1.117,20
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22

30

Cx

23

90

Un

24

70

un

25

04

un

26

06

un

27

43

un

29

67

Cx

30

12

Pct

31

12

un

70x50), 100% algodão .
Pastilhas sanitárias –
poliglicosídeo
,dodecilbenzeno sulfonato
de sódio formador de filme ,
coadjuvante , corante e
fragrância , caixa com 36
unidades.
Rastelo garraslongas ,
chapa de ferro , 22(vinte e
dois ) dentes , com cabo de
madeira de 1,5 metro.
Rastelo com 22 hastes com
cabo de madeira (vassoura
para folhas) , produzido
com material plástico
resistente e ideal para
limpeza de jardins .
medidas: hastes 22, altura
05 cm , largura 39 cm ,
comprimento 33 cm.
Rodo grande , base
tamanho grande ,em
borracha , corpo de metal
lâmina em borracha
reforçada , macia , fixada
na parte inferior da base
,com cabo de madeira
medindo aproximadamente
1,50 metros .
Rodo de plástico ,resistente
, com base de 30cm ,com
2 borrachas .
Rodo de plástico,
resistente, com base de 40
cm , com 2 borrachas .
Sabão em pó 24x1x1000gcomplemento: para lavar
roupas e limpeza em geral.
Na embalagem deverá
constar a data de
fabricação ,da validade
número do lote e registro na
ANVISA /ms
Sabonete de 12x90g
,branco , suave , cremoso e
perfumado (tipo lux ,
palmolive , francis ou
similar).
Sabonete líquido 5 lts –

Politriz

29,90

897,00

Famast
il

11,40

1.026,00

Famast
il

16,00

1.120,00

Puxase
ca

6,90

27,60

Lorenz
on

6,20

37,20

Lorenz
on

7,70

331,10

Blue

118,00

7.906,00

Iara

9,30

111,60

Marox

18,60

223,20
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36
37

24
38

Un
un

38

06

un

39

20

un

40

410

un

41

30

cx

44

777

Pct

45

05

Pct

neutro ; antisséptico ,
complemento: na
embalagem deverá constar
a data da fabricação , da
validade do produto e do
número do lote ; sabonete
concentrado com base
perolada .
Soda caustica 1kl.
Vassoura de pelo sintético ,
resistente , com cabo de
madeira e base medindo
entre 30 e 40 cm.
Vassoura limpa teto , base
30cm , cerdas de talo , com
cabo de madeira
plastificado , rosqueável ,
medindo aproximadamente
3,00m.
Vassoura de nylon
resistente , com cabo de
madeira plastificado e base
medindo entre 30 e 40 cm.
Vassoura, confeccionada
artesanalmente em palha
de coqueiro , com cabo
médio.
Desinfetante 6x1x2 ltdesinfetante ação
bactericida , com registro
na ANVISA/ministério da
saúde ,frasco com 2 lt ,
fragrância suave.
Papel higiênico , folha
simples , acabamento
picotado , na cor branca .
pacote com 8 rolos de 30
metros .
Esponja de
açoespecificação do
produto : lã de aço ,
composto de aço ,
composto de aço carbono.
Embalagem :acondicionado
em saco plástico , contendo
08 unidades e reembalados
em papelão reforçados ,
contendo 14 pacotes . com
identificação do produto ,
marca do fabricante , data

kaveira
Lorenz
on

8,49
6,55

203,76
248,90

Lorenz
on

10,20

61,20

Lorenz
on

6,55

131,00

Region
al

3,60

1.476,00

Politriz

21,40

642,00

Person
al

4,65

3.613,05

Assola
n

12,95

64,75

6

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

46

20

Un

47

20

un

48

10

Un

50

02

Cx

51

10

un

52

10

un

54

10

un

57

05

un

58

02

un

de fabricação e prazo de
validade .
Flanela p/ limpeza med.
60cm , 100% algodão
Álcool , líquido , tipo :etílico
, 92,8º INPM, composição :
álcool etílico .benzoato de
denatônio e água ,
solubilidade :em água , cor
:incolor , aroma :
característico , fabricação .
embalagem : 1litro.
Rodo de plástico ,
resistente , com base de
40 cm, com 2 borrachas.
Sabão em pó 24x1x1000gcomplemento : para lavar
roupas e limpeza em geral.
Na embalagem constar a
data da fabricação , da
validade , número do lote e
registro na ANVISA/MS.
Vassoura de pelo sintético
,resistente , com cabo de
madeira e base medindo
entre 30 e 40cm.
Odorizador de ar fragrância
toque de maciez , e flores
de jasmim, frasco com
400ml, sendo spray de
pressão , tipo bom ar, a
embalagem devera conter o
fabricante , data de
fabricação , data de
fabricação , data de
validade, lote.
Pano p/ limpeza de chão ,
alvejado , resistente (aprox.
70x50), 100% algodão .
Pá para lixo , em chapa
metálica , espessura
mínima 1,0mm , medindo
aproximadamente 20x5cm
e cabo em madeira
medindo aproximadamente
80cm.
Rastelo garras longas ,
chapa de ferro, 22(vinte
dois) dentes , com cabo de
madeira de 1,5 metro.

Copali
mpa
Sol

2,15

43,00

6,15

123,00

Lorenz
on

6,20

62,00

Blue

118,00

236,00

Lorenz
on

6,20

62,00

Bom ar

7,60

76,00

Copali
mpa

4,20

42,00

Lorenz
on

4,10

20,50

Famast
il

11,45

22,90
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59

06

un

61

03

un

62

03

Un

63

02

un

64

06

un

Balde de plástico ,
capacidade de 10 litros –
material não reciclável .
Mangueira de jardim , 20
metros . para uso
profissional , em situações
com pressão de água de
até 10 bar 142 psi .
mangueira flexível e de fácil
manuseio.
Cesto de lixo ,material
plástico resistente , com
tampa , capacidade para
30lt.
Lixeira telada redonda
prática com acabamento
em aço .características :cor
preta , dimensões : altura
:28cm, diâmetro :26 cm ,
circunferência :78cm .
Sabonete líquido 5 lts –
neutro ; antisséptico ,
complemento : na
embalagem deverá constar
a data da fabricação , da
validade do produto e do
número do lote ; sabonete
concentrado com base
perolada.

Plasval
e

8,30

49,80

Arqua

33,09

99,27

Plasval
e

22,80

68,40

Plasval
e

4,10

8,20

Marox

18,60

111,60

R$35.136,59

DATAINFO DISTRIBUIÇÃO EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita
no CNPJ sob nº 26.764.410/0001-00 estabelecida na TRAV. HENRY
CONDREAUX, N° 516, CENTRO, NESTA CIDADE, vencedora dos itens abaixo
relacionados:
ITEM

QTD

UNID

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

01

77

Cx

Água sanitária, 5lt,
solução aquosa a base
de hipoclorito sódio ou
cálcio , frasco plástico,
2% (peso/peso) a 2,5%
(peso/peso) , conforme
portaria MS N-89 de
25/08/1994 , frasco
5000ml. Na embalagem
deverá constar
fabricante , a data de

Fc

PREÇO
UNITARIO
36,72

PREÇO
TOTAL
2.827,44
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10

69

Cx

11

38

Un

13

280

Un

21

1070

Pct

28

77

Pct

32

739

Pct

33

470

Pct

34

702

Pct

42

01

Cx

43

10

un

fabricação , da validade
do produto e do
número do lote , caixa
com 3 unidades de 5
litros .
Detergente líquido para
lavar louça , caixa
24x1x500 ml .
Escova p/ vaso
sanitário com suporte.
Esponja multiuso –
esponja dupla-face
para limpeza
desuperfícies e
utensílios em geral.
Papel higiênico de
primeira qualidade ,
folha simples ,
acabamento picotado ,
na cor branca . pacote
com 4 rolos de 30m
Sabão barra 10x5x1sabão em barra
glicerinado , neutro ,
com 5 unidades de
200g cada. Com
identificação do
produto ,marca do
fabricante , data de
fabricação e prazo de
validade
Saco plástico para lixo ,
preto , reforçado,
capacidade para 100
litros – pacote com
25x5 unidades
Saco plástico para lixo ,
preto reforçado ,
capacidade para 15
litros- pacote com
25x10 unidades.
Saco plástico para lixo
,reforçado , capacidade
para 30 litros – pacote
com 25x10 unidades.
Detergente líquido para
lavar louça
24x1x500ml.
Esponja multiuso –
esponja dupla-face

Fc

24,90

1.718,10

Condor

6,80

258,40

Assolan

0,59

165,20

Notavel

2,25

2.407,50

Fc

53,00

4.081,00

Levforte

130,00

96.070,00

Levforte

120,00

56.400,00

Lixoplas

80,00

56.160,00

Fc

24,90

24,90

Assolan

0,59

5,90
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49

05

Pct

53

05

Cx

55

10

Pct

56

25

Pct

60

05

Un

para limpeza de
superfícies e utensílios
em geral.
Sabão barra10x5x1sabão em barra
glicerinado , neutro ,
com 5 unidades de
200g cada. Com
identificação do
produto , marca do
fabricante , data de
fabricação e prazo de
validade .
Água sanitária , 5 lt ,
solução aquosa a base
de hipoclorito sódio ou
cálcio , frasco plástico
,2% (peso/peso) a
2,5% (peso/peso),
conforme portaria MS
N-89 de 25/08/1994 ,
frasco 5000ml. Na
embalagem deverá
constar ,fabricante , a
data da fabricação , da
validade do produto e
do número do lote.
Saco plástico para lixo,
preto, reforçado
capacidade para 30
litros – pacote com
25x10 unidades .
Saco plástico para lixo ,
preto ,reforçado,
capacidade 100 litros –
pacote com 25x5
unidades .
Escova para vaso
sanitário com suporte ,
de plástico resistente .

Fc

53,00

265,00

Fc

36,72

183,60

Lixoplas

80,00

800,00

Levforte

130,00

3.250,00

Condor

6,82

34,10

R$
224.651,14

Importa-se o presente Pregão na importância diária de R$ 259.787,73
(duzentos e cinqüenta e nove mil seiscentos e cinqüenta e um reais
e quatorze centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação
Orçamentária:
Origem: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
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Programa: 10.1014.04.122.0037.2033.0119-20170960
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1014.04.122.0037.2034.0119-20170965
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170317
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1014.04.122.0037.2037.0119-20170956
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1014.04.122.1204.1015.0119-20170944
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1014.04.124.0052.2040.0119-20170938
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1014.04.126.0082.2041.0119-20170935
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Origem: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude,
Programa: 10.1022.04.122.0066.2132.0119.20170119
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1022.27.695.0707.2136.0101.20170504
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1024.27.392.0037.2145.0101.20170440
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1024.27.811.0740.2146.0101.20170212
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1024.27.812.0740.2147.0101.20170422
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1024.27.812.0743.2148.0101.20170426
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

Programa: 10.1024.27.812.0743.2149.0101.20170417
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de
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Programa: 10.1024.27.813.0125.2150.0101.20170412
Despesa: 3.3.90.30

Elemento de

PUBLIQUE-SE.
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, 24 DE ABRIL DE 2017.
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31855318253
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