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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 011/2017/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 7063/2017-38 
 

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 MARCA 
VLR-
UNIT 

1 

Água Sanitária; frasco com 1 litro solução aquosa; acondicionado de forma adequada; 
teor de cloro ativo, hipoclorito de sódio e água, c/ teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% 
p/p, produto a base de cloro; sem aromatizante, com validade de no mínimo 6 meses a 
partir da data de fabricação; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela ANVISA, 

FR 1.300 QBOA 3,57 

2 

Desinfetante sanitário liquido, com ação bactericida, fragrâncias diversas, em frasco 
de 500ml. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: eucalipto. 
Frasco de 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . 

FR 2.200 MINUANO 1,84 

3 
Pedra sanitária, desodorizante, tipo pastilha arredondada, com suporte plástico  
fragrâncias diversas, caixa com 1 unidade com peso 30 g. 

UND 1200 PRIVAX 1,87 

4 

Sabão alvejante; em pó; para remoção de manchas em tecidos; em maquinas 
industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato,silicatoe 
carbonato de sódio, carboxilmetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, 
fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 
4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume 
e agua; acondicionado em saco plástico resistente,contendo 1 quilo; rotulo com n. do 
lote, formula, data de fabricação e validade; 

PCT 1.000 TIXAN YPE 7,09 

5 
Sabão em barra, aspecto físico sólido, neutro, glicerinado. Pacote com 05 barras de 
200g cada. 

PCT 200 MINUANO 6,94 

6 
Desinfetante em gel concentrado embalagem 01 litro para limpeza em geral fragrância 
lavanda. 

FR 800 UZZO FACIL 9,86 

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

 

 
  LOTE 02         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VLR-
UNIT 

1 

Álcool Etílico para Limpeza; com teor alcoólico 46 INPM, líquido; embalado em 
embalagem apropriada com 1 litro; prazo de validade de 20 meses da data de 
fabricação; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
determinados pela ANVISA; 

FR 1.200 COPERALCOOL 5,07 

2 

Inseticida doméstico; aerosol 300ml (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue 
e suas larvas); composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; 
solventes e propelente; principio ativo transflutrina; embalado em embalagem 
apropriada; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 
determinados pela ANVISA; 

FR 550 MAT INSET 9,01 

http://www.al.ro.leg.br/
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3 
Sabonete líquido perolado; com fragrância erva doce, PH= 7.00 - 8.00, com hidratante, 
para higiene das mãos; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela ANVISA, embalagem com 5 litros. 

GL 400 FLOWER 43,24 

4 

Limpa vidro; lauril éter sulfato de sódio; nonil fenol etoxilado, álcool,éter glicólico; 
hidróxido de amônio, corante, perfume; e água; com validade ate 3 anos; cor azul; 
acondicionado em frasco plástico com 500ml; com gatilho com refil; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA; 

FR 300 UZZO FACIL 7,82 

5 

Purificador de ar aerosol 300 ml, Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC. 
Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 300ml a 400ml. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. 

FR 600 GLADE 9,03 
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  LOTE 05         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VLR-
UNIT 

1 
Limpa alumínio 500ml, Produto líquido para limpeza de alumínio, embalagem plástico 
de 500 ml, com tampa dosadora. Composição: tenso ativo aniônico, sulfônico 
conservante, abrasivos, corantes e veículo q.s.p. 

FR 300 POLITRIZ 2,47 

2 

Detergente liquido neutro, biodegradável, (lava-louças) embalagem com  500ml,com 
tampa dosadora, com prazo de validade mínima de 12 meses. princípio ativo linear 
benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composição basica tensoativos> 
anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante espessante, fragancias 
e outras substancias quimicas 'permitidqas. Valor do ph entre 6 a 8, solução de 1% p/p, 
composição aromática neutro, incolor, A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.   

FR 1.700 YPE 1,87 

3 
Esponja para limpeza; tipo dupla face; medindo 110mm x 75mm x 20 mm; com 
formato retangular; poliuretano e fibra sintética; na cor verde/amarelo (limpeza pesada). 

UND 800 BETTANIN 0,65 

4 

Limpador multiuso doméstico; tipo limpeza pesada, para limpeza geral de superfícies; 
composto de ingredientes ativos: linear alquibenzeno sulfonato de sódio; lauril éter 
sulfato de sódio de sódio; formol, sequestrante, alcalinizante, tensoativo não iônico, 
opacificante; água, perfume, tensoativos biodegradáveis; líquido perfumado, ph=8.0; 
embalado em frascos com 500ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela ANVISA; 

FR 2.400 YPE 4,18 

5 Lã de aço de 60g fina para limpeza, pacote com 08 unidades PCT 400 ASSOLAN 1,58 

6 Saponáceo liquido tipo cremoso embalagem 300ml FR 650 SANYMIX 4,30 
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  LOTE 07         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VLR-
UNIT 

1 
Garrafa térmica de pressão; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropileno; ampola 
em vidro, devendo estar de acordo com a NBR 13282; fundo de polipropileno; com 
tampa em polipropileno; com alça; lisa; na cor preta; 

UND 100 INVICTA 30,40 

2 
Guardanapo de papel super branco, macio, sem furos, 1ª qualidade, dimensões 
mínimas de 23,5 x 23,5cm. pacote c/ 50 unidades 

PCT 150 AMAZONIA 1,00 

3 
Papel higiênico branco, neutro folha dupla picotada, material não reciclado, rolo com 
30mx10cm.(pacote com 04 unidades). 

PCT 7.000 LE BLANC 4,53 
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  LOTE 03         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VLR-
UNIT 

1 
Flanela,  100% algodão; medindo 38x58cm; percentual variando de 2x3cm; na cor 
laranja; embalado embalagem apropriada; 

UND 700 GUAPORE 2,05 

2 
Pá para lixo em plástico, com 25 cm de abertura para recolhimento de lixo, cabo em 
plástico de no mínimo 80 cm de comprimento, na posição vertical, com orifício para 
pendurar.  

UND 60 CARVALHO 3,50 

3 

Pano branco para limpeza geral, pano de chão, saco, material 100% algodão, 
medindo 65 x 40 cm, (dimensão dupla, tipo saco), características adicionais lavado, 
alvejado, bainha, com alta absorção, para limpeza geral, com etiqueta contendo a 
especificação do material. 

UND 700 GUAPORE 4,46 

4 

Pano branco para limpeza geral, pano de chão, saco, material 100% algodão, 
medindo 80 x 90 cm, (dimensão dupla, tipo saco), características adicionais lavado, 
alvejado, bainha, com alta absorção, para limpeza geral, com etiqueta contendo a 
especificação do material 

UND 800 GUAPORE 5,57 

5 Rodo  de 40cm com borracha dupla e cabo de madeira de no mínimo 1,50 metros UND 300 CARVALHO 4,10 

6 

Vassoura; domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo 
(4x21,5x3,5)cm; com 78 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno 
(pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 
120cm; polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; 

UND 180 CARVALHO 6,47 

7 

Vassoura; uso doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema 
de rosca para fixação do cabo; cepa medida 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com 
cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/rosca para fixação na base e 
revestimento em polipropileno; polipropileno; 

UND 160 CARVALHO 6,08 

8 
Escova sanitária para banheiro com suporte plástico, cerdas em polipropileno, com 
cabo de mínimo 30 cm, com pendurador na extremidade superior.   

UND 50 CARVALHO 6,08 
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  LOTE 08         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VLR-
UNIT 

1 

Saco de plástico para lixo 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de 
polipropileno. Aplicação: uso profissional, pacote com 10 unidades. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.Reforçado, 
resistente, com densidade suficiente para suportar até 20kg de peso. 

PCT 4.000 CARBOPLAST 4,66 

2 
Saco plástico para lixo, reforçado (pacote com 10 unidades, capacidade para 30 litros 
cada) na cor preta, tamanho 59cmx62cm  

PCT 3.000 CARBOPLAST 2,50 

3 
Luva para limpeza; borracha de látex 100% natural, resistente, flexível, de acordo com 
a NBR-13393; tamanho médio; com revestimento interno 100% algodão em flocos, 
com superfície externa antiderrapante; com bainha; cor amarela; 

PAR 200 VOLK 1,78 

4 
Luva para limpeza; borracha de látex 100% natural, resistente, flexível, de acordo com 
a NBR-13393; tamanho grande; com revestimento interno 100% algodão em flocos, 
com superfície externa antiderrapante; com bainha; cor amarela; 

PAR 200 VOLK 1,78 

5 
Luva para limpeza; borracha de látex 100% natural, resistente, flexível, de acordo com 
a NBR-13393; tamanho pequena; com revestimento interno 100% algodão em flocos, 
com superfície externa antiderrapante; com bainha; cor amarela; 

PCT 400 VOLK 1,78 
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  LOTE 09         

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
VLR-
UNIT 

1 

Porta papel toalha (Dispenser) para acondicionar papel toalha de 03 dobras de 
26x23cm; Em material plástico, na cor branca; Afixação em parede por meio de 
parafusos ou de fita adesiva dupla face; Capacidade para aproximadamente 500 folhas 
de papel toalha; Visor frontal para quantidade de papel em plástico transparente; 
Abertura frontal por meio de botões ou chave específica 

UND 80 JSN 31,76 

2 

Saboneteira para sabonete líquido: Saboneteira para acondicionar sabonete líquido 
cremoso perolado; Afixação em parede por meio de parafusos ou fita adesiva dupla 
face; Em material plástico, com abertura frontal por meio de chave; Acionamento por 
meio de botão plástico com mola interna em metal; Recipiente interno em plástico 
translúcido, capacidade de 800ml. 

UND 50 JSN 22,00 

3 
Coador De Café de Pano Industrial com Cabo Madeira Para filtragem do pó de café 
com a adição de água, fabricado em algodão, armação do coador em aço galvanizado, 
tamanho grande, aro aproximado de 160mm. 

UND 30 MELITA 15,37 

4 
Pano de Copa, com bordas, em tecido 100% Algodão, com qualidade e durabilidade 
garantidas. Tamanho da peça 67x45 cm. 

UND 200 GUAPORE 2,52 

5 
Pano Multiuso:(perfex) composição 70% viscose, 30% poliéster e pigmento, pacote 
com 5 unidades nas medidas 50 x 33 cm. 

PCT 150 PERFEX 3,96 
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Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

 

 

 

ARILDO LOPES DA SILVA 

SECRETÁRIO GERAL -  ALE/RO 
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