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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 001/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 13977/2017-99 

 

Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 7º do Decreto Federal nº 3.555/2000 e inciso VI do art. 8º do Decreto 
Federal nº 5.450/2005, HOMOLOGO o procedimento da licitação supracitada que tem por finalidade o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, a pedido do  Departamento de 
Logistica, tendo como vencedoras as empresas que adiante seguem, por estar em conformidade com as normas legais: 
Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, da Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 7.892/13 e Lei nº 8.666/93, conforme 
abaixo: 

 

  LOTE 01         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARC REF VLR-UNIT 

1 
Balde em material plástico resistente com tampa ou material similar, com capacidade 
para 80 litros. 

UND 60 DEJOTA 62,99 

2 Balde espremedor em plástico 36 litros, de ação horizontal com divisória e rodas. UND 30 BETANNIN 502,00 

3 
Balde em material plástico resistente com alça em zinco ou material similar, com 
capacidade mínima de 10 litros. 

UND 80 PLASNEW 7,99 

4 
MOP para limpeza geral em algodão ponta dobrada com cabo com suporte para MOP 
em alumínio. 

UND 100 BETANNIN 62,01 

5 
Cesto plástico para lixo redondo com 50 cm de altura, medidas aproximadas 24cm 
(diâmetro) x 51.5cm altura na cor preta 

UND 60 PLASNEW 6,99 

6 

Cesto para lixo com pedal: Cesto para lixo com pedal, estrutura externa em metal, na 
cor branca; compartimento interno removível em material plástico de volume 
aproximado 20 litros; possuir pedal reforçado, mecanismo de acionamento da tampa em 
metal embutido; possuir alça para manuseio em metal, dimensões aproximadas: 
altura40 cm, largura 25 cm. 

UND 60 DEJOTA 48,35 

Empresa vencedora=> DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 05.801.999/0001-91 

 
  LOTE 02         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARC REF VLR-UNIT 

1 

Cera liquida para piso; princípio ativo polímero acrílico, cera polietilenica, emulsionante 
plastificante e conservante. Composição básica ph (8,0 a 9,0), densidade (1,008 a 1,009 
g/ml), viscosidade máxima 10 cps, aspecto branco leitoso; outras substancias químicas 
permitidas; teor não voláteis 12,0 a 13,0%; teor não voláteis mínimo pronto uso; na cor 
vermelha; acondicionado em frasco com 750 ml; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. 

FR 100 POLITRIZ 4,00 

2 
Solução ácida limpadora, detergente desinfetante ácido (limpa cerâmica), contendo 1 
litro 

FR 300 POLITRIZ 8,00 

3 

Hidróxido de sódio, aspecto físico escamas esbranquiçadas, altamente higroscópio, 
peso molecular 40, fórmula química naoh, grau de pureza mínima de 95%, 
característica adicional soda cáustica comercial, número de referência química cas 
1310-732. frasco com 1kg 

FR 30 FORTT 18,00 

4 
Lustra móveis, 200 ml, composição: cera microcristalina, cera de parafina, silicone, 
emulsificante, espessante, derivado de isotiazolinona, solventes, alifáticos, fragrância e 
água. 

FR 350 YPE 4,66 

5 

Cera liquida para piso; princípio ativo polímero acrílico, cera polietilenica, emulsionante 
plastificante e conservante. Composição básica ph (8,0 a 9,0), densidade (1,008 a 1,009 
g/ml), viscosidade máxima 10 cps, aspecto branco leitoso; outras substancias químicas 
permitidas; teor não voláteis 12,0 a 13,0%; teor não voláteis mínimo pronto uso; na cor 
INCOLOR; acondicionado em frasco com 750ml; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. 

UND 250 POLITRIZ 4,00 

http://www.al.ro.leg.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.555-2000?OpenDocument
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6 
Naftaleno aspecto físico branco, ponto fusão 80 c insolúvel em agua, aplicação 
repelente em traças e baratas (naftalina) Pacote com 500gr. 

PCT 320 POLITRIZ 34,00 

7 
Garrafa térmica de pressão; com capacidade de 1,8 litro; revestida em aço inox fosco; 
ampola de vidro, devendo estar de acordo com a NBR 13282; fundo de polipropileno; 
com tampa em polipropileno; com alça; sistema que evita pingo 

unid 40 INVICTA 78,72 

Empresa vencedora=> R. B. MONTEIRO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 08.786.974/0001-54. 

 

Porto Velho/RO, 05 de março  de 2018. 

 

 

 

ARILDO LOPES DA SILVA 

SECRETÁRIO GERAL -  ALE/RO 

http://www.al.ro.leg.br/

