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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

24/03/2021
Pregão presencial
6/2021 - PR
8/2021

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E DE OUTROS DEPARTAMENTOS

Participante: ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Água sanitária cujo ph varia entre 11,9 a 13,5, com densidad - Água sanitária
cujo ph varia entre 11,9 a 13,5, com densidade 1,000 a 1,090g/cm³, com a
composição hipoclorito de sódio, estabilizante e água. Principio ativo:
hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5%. Galão de 5 litros. Apresentar registro na
anvisa, boletim técnico e fispq do produto. Apresentar afe da empresa
vencedora (autorização de funcionamento na anvisa).

100,000 UND 27,00 2.700,00

2 Álcool 46,2° DE 1 L - Álcool 46,2° DE 1 L 500,000 UND 5,50 2.750,00

3 ÁLCOOL 70 %- 1L - ÁLCOOL 70 %- 1L 600,000 UND 6,95 4.170,00

4 Álcool 92,8° Embalagem de 1 litro - Álcool 92,8° Embalagem de 1 litro 200,000 UND 7,50 1.500,00

5 Alcool gel 70% galão 5lts - Alcool gel 70% galão 5lts 200,000 UND 59,50 11.900,00

17 Detergente neutro para uso geral. Líquido Viscoso, ph entre - Detergente
neutro para uso geral. Líquido Viscoso, ph entre 6,5 e 7,5. Componentes:
Tensoativos aniônicos, alcalinizante, conservante, sequestrante, espessante
e veículo. Princípio ativo: Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio.  Embalagem
de 500 ml em caixas de 24 uni. Apresentar registro na ANVISA, Boletim
Técnico e FISPQ do produto.

15,000 CX 42,00 630,00

19 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS, CABO DE PLÁSTICO. - ESCOVA DE
LAVAR ROUPAS, CABO DE PLÁSTICO.

15,000 UND 6,50 97,50

21 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE - ESCOVA PARA
VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE

30,000 UND 12,50 375,00

22 Esponja de aço c/ 8 uni de 60 g - Esponja de aço c/ 8 uni de 60 g 30,000 UND 4,50 135,00

30 Luva em material 100% látex longa e sem forro. Tam G - Luva em material
100% látex longa e sem forro. Punho com Virola que se prende ao
antebraço. Antiderrapante extra.
Tam G

20,000 UND 32,00 640,00

31 Luva em material 100% látex longa e sem forro. Tam M - Luva em material
100% látex longa e sem forro. Punho com Virola que se prende ao
antebraço. Antiderrapante extra.
Tam M

30,000 PAR 32,00 960,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

32 Luva em material 100% látex longa e sem forro. Tam P - Luva em material
100% látex longa e sem forro. Punho com Virola que se prende ao
antebraço. Antiderrapante extra.
Tam P

10,000 UND 32,00 320,00

34 Mop. Pó acrílico, com suporte aste  60 cm e cabo de alumínio - Mop. Pó
acrílico, com suporte aste  60 cm e cabo de alumínio anodizado de 150 cm.

4,000 UND 112,00 448,00

37 Pano de microfibra para uso geral. Alta durabilidade, secage - Pano de
microfibra para uso geral. Alta durabilidade, secagem rápida, não retém
odores, de fácil lavagem à mão. Remove até 99,1% de bactérias. Medidas
40x40cm.

50,000 UND 6,50 325,00

38 PANO DE PRATO BRANCO. 75 X 50 CM - PANO DE PRATO BRANCO. 75
X 50 CM

100,000 UND 4,25 425,00

42 PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. -
PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES.

20,000 UND 2,30 46,00

44 Rodo de borracha de 45 cm, encaixe com cabo metálico em alum - Rodo de
borracha de 45 cm, encaixe com cabo metálico em alumínio anodizado de
150 cm.

15,000 UND 65,00 975,00

45 Rodo Mop Esponja Abrasivo com Cabo (4,3x30x128cm) - Rodo Mop Esponja
Abrasivo com Cabo (4,3x30x128cm)
Modelo recomendado Noviça 1352

30,000 UND 51,00 1.530,00

46 Sabão em barra glicerinado dermatologicamente testado, embal - Sabão em
barra glicerinado dermatologicamente testado, embalagens de 1 kg (5
unidades de 200g) aloe vera perfumado.

50,000 UND 8,50 425,00

47 Sabão em pó multiação para lavagem de roupas. Composição: Te - Sabão
em pó multiação para lavagem de roupas. Composição: Tensoativo aniônico,
dispersante, sequestrante, coadjuvante, alcalinizantes,branqueante ótico,
agente antirredepositante, corante, fragrâncias e enzimas. Princípio Ativo:
alquilbenzeno sulfonato de sódio.Embalagem em saco plástico de no mínimo
2 kg. Apresentar registro na ANVISA, Boletim Técnico e FISPQ do produto..
A empresa ganhadora deverá apresentar a AFE da empresa. (Autorização
de funcionamento na Anvisa).

600,000 UND 14,50 8.700,00

50 Saco para lixo 50 litros - preto - Saco para lixo 50 litros - preto
Sacos para acondicionamento de resíduos sólidos de uso institucional,
produzido em polietileno reciclado de primeira, com capacidade de 50 litros,
com opacidade necessária a aplicação, fornecido em pacotes com 100
unidades.
Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de
funcionamento da empresa na Anvisa).

200,000 PCT 13,40 2.680,00

57 TOALHA DE BANHO LISA FELPUDA 70CM X 1,40M. - TOALHA DE
BANHO LISA FELPUDA 70CM X 1,40M.

50,000 UND 15,30 765,00

Total do Participante: 42.496,50

Participante: SCS COMERCIO LTDA

7 Balde para limpeza 20 L com alça em metal - Balde para limpeza 20 L,
plastico resistente com alça em metal

20,000 UND 20,00 400,00

8 BOBINA PLÁSTICA DE 10 L COM 100 UNI - BOBINA PLÁSTICA DE 10 L
COM 100 UNI
Produzida com PEAD (polietileno de alta densidade) 100% virgem e 1,7
microns de espessura

15,000 UND 14,00 210,00

9 Bota de borracha, cano longo 40 - Bota de borracha, cano longo,
antiaderente na cor branca
n 40

2,000 PAR 40,00 80,00

10 Bota de borracha cano longo n 38 - Bota de borracha, cano longo,
antiaderente na cor branca
n 38

3,000 PAR 40,00 120,00

11 Copo com capacidade para 180 ml - Copo Descartável 180ml
Copo com capacidade para 180 ml e tamanho 71x74mm. Caixa com 25
fardos de 100 unidades cada.

100,000 CX 118,00 11.800,00

26 Lençol hospitalar com picote, produzido em fibras celulósica - Lençol
hospitalar com picote, produzido em fibras celulósicas 100%

15,000 CX 90,00 1.350,00
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virgem, na medida 70cm x 50m, gramatura mínima: 35r/m², embalado em
caixas de papelão com 6 (seis) rolos empacotados individualmente.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

33 MANGUEIRA DE ÁGUA - Mangueira reforçada, fabricada em três c -
MANGUEIRA DE ÁGUA - Mangueira reforçada, fabricada em três camadas:
camada interna de PVC preto de primeira qualidade, camada externa de
PVC colorido em variadas cores, intercaladas por uma camada de fibra têxtil
de poliéster, de alta tenacidade. 60 METROS

3,000 UND 270,00 810,00

36 Pá coletora plástica com cabo de 80 cm - Pá coletora plástica com cabo de
80 cm
com tampa, cabo em aluminio

10,000 UND 100,00 1.000,00

39 Papel higiênico em rolo, branco, não reciclado, 100% de fibr - Papel higiênico
em rolo, branco, não reciclado, 100% de fibras naturais, neutro, grofado,
macio, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras
ao longo do papel, dimensão: 10 cm e 300 mt. Caixa com 8 rolos de 300
metros. Fornecer todos os dispensers necessários em comodato.
Apresentação: Caixa com 8 rolos de 300 metros.
Apresentar a AFE da empresa vencedora.  (Autorização de Funcionamento
da ANVISA).

300,000 CX 58,50 17.550,00

40 Papel toalha em bobina. Dimensão: 20 cm x 200 mt. Gramatura - Papel
toalha em bobina. Dimensão: 20 cm x 200 mt. Gramatura mínima: 24 g/m².
Celulose: 100% de fibras naturais, com alto poder de absorção. Caixa com 6
bobinas de 200 metros. Fornecer todos os dispensers necessários em
comodato.
Apresentação: Caixa com 6 bobinas de 200 metros
Apresentar AFE da empresa vencedora (Autorização de Funcionamento da
ANVISA).

30,000 CX 87,00 2.610,00

41 Papel Toalha interfolhado, folhas 100% celulose virgem, acon - Papel Toalha
interfolhado, folhas 100% celulose virgem, acondicionados em caixas de
papelão com 5000 folhas 2 dobras, embaladas em pacotes plásticos de 200
unidades. Fornecer todos os equipamentos necessários em comodato.
Apresentação: Caixa com 5.000 folhas em 20 pacotes de 250 folhas.
Apresentar ficha técnica do produto. Apresentar a AFE da empresa.
(Autorização de Funcionamento da ANVISA).

800,000 CX 59,90 47.920,00

48 Sabonete líquido em espuma, em refil de 600 ml, indicado par - Sabonete
líquido em espuma, em refil de 600 ml, indicado para uso profissional. Caixa
com 6 refis de 600ml. Com odor floral. Cada refil deve conter sua própria
válvula de acionamento. Fornecer todos os dispensers necessários em
comodato.
Apresentar registro/notificação/regularização na ANVISA, Literatura Técnica
e FISPQ do produto. Apresentar AFE da empresa vencedora (Autorização de
Funcionamento da ANVISA).
Apresentação: Caixa com 6 refis de 600 ml.

200,000 UND 135,00 27.000,00

55 Tapete - Barreira de contenção, fabricado com fibras de PET - Tapete -
Barreira de contenção, fabricado com fibras de PET, com borda têxtil na cor
do tapete, no tamanho 1,20cm X 1,80cm na cor marrom

20,000 UND 990,00 19.800,00

56 Tapete - Barreira de contenção, fabricado com fibras de PET, - Tapete -
Barreira de contenção, fabricado com fibras de PET, com borda têxtil na cor
do tapete, no tamanho 0,90cm X 1,50cm na cor marrom

3,000 UND 590,00 1.770,00

58 Vassoura de Nylon - Vassoura multiuso. Ideal para pisos inte - Vassoura de
Nylon - Vassoura multiuso. Ideal para pisos internos e externos. Com cerdas
plumadas. Dimensões 19cm x 31,5 x 6,5 cm.

30,000 UND 18,00 540,00

59 Vassoura de palha - Vassoura de palha 25,000 UND 16,80 420,00

Total do Participante: 133.380,00

Participante: SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

6 Amaciante para tecidos de fibras têxteis em hospitais, que e - Amaciante
para tecidos de fibras têxteis em hospitais, que elimine

20,000 UND 125,00 2.500,00
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resíduos de cloro, evitando desgaste químico dos tecidos e prolongando sua
vida útil, proporcione maciez para todo o tipo de roupa, facilite a remoção de
água, calandragem e o passar a ferro. Aspecto líquido semiviscoso  pH entre
5,5 a 6,5. Componentes: Tensoativo catiônico, espessante, essência,
conservante, corante e veículo. Princípio Ativo: Cloreto de DiesterilTrimetil
Amônio.  Galão de 20 litros. Apresentar juntamente com a proposta FISPQ,
Boletim Técnico e Registro/Notificação da ANVISA. A empresa ganhadora
deverá apresentar a AFE da empresa. (Autorização de Funcionamento na
Anvisa)

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

13 Desinfetante hospitalar de superfícies fixas e artigos não c - Desinfetante
hospitalar de superfícies fixas e artigos não críticos, à base de uma
composição equilibrada de coreto de alquil dimetil benzil amônio (cloreto de
benzalcônio) 5.2% + PHMB 3.5% com alto poder de limpeza e desinfecção
de superfícies e artigos não críticos. Alta eficácia frente a vírus HBV, HIV,
HVC, SARS, H1N1. E vírus classificados pela DVV (adeno, papova, vaccinia
e herpes vírus). Diluição minima a 0,5%, ou seja, 1 litro do produto em 200
litros de água para a desinfecção de superfícies. A empresa ganhadora
deverá instalar em forma de contrato de comodato dosador eletrônico para a
correta dosagem do produto.  Fornecer o quanto necessário frasco borrifador
para o produto apresentar:
- Ficha técnica do produto;
- ficha de informação de segurança de produtos químicos fispq;
- estar de acordo com as regulamentações pertinentes e suas atualizações
da anvisa, ministério da saúde e as normas brasileiras de regulamentação
nbr.
- laudos de eficácia frente a multirresistentes, irritação cutânea e ocular.
Vem em bombona de 5 litros

10,000 UND 1.135,00 11.350,00

14 Desinfetante multiuso ultra concentrado bactericida limpa e - Desinfetante
multiuso ultra concentrado bactericida limpa e desinfeta ao mesmo tempo,
com fragrância de grande fixação e comprovado efeito bactericida. Diluição:
1 litro de produto para 5 litros de água. Agente Bactericida: quaternário de
amônia de quarta geração. O ganhador devera fornecer o diluidor na forma
de comodato, instalação e aferição por conta da empresa ganhadora.
Apresentação: Galão de 20 Litros.
Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento
da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos), Boletim Técnico e Registro na ANVISA do produto.

20,000 UND 300,00 6.000,00

15 Detergente Desengordurante para limpeza pesada, poderoso na -
Detergente Desengordurante para limpeza pesada, poderoso na remoção de
gorduras de todos os tipos, espuma de poder controlado, facilitando a
operação de limpeza. Componentes: Tensoativo aniônico, alcalinizante,
tensoativo, não-iônico, quelante, seqüestrante, essência, corante e veículo.
Princípio Ativo: Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio. O ganhador devera
fornecer em contrato de comodato os diluidores para o uso controlado do
produto. Diluição mínima 3%.
Apresentação: Galão de 20 litros.
Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento
da Empresa junto a Anvisa) da empresa ganhadora, FISPQ (Ficha de
Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico e
notificação na ANVISA do produto.

20,000 UND 356,00 7.120,00

23 Fibra Limpesa Serviço pesado - Fibra Limpesa Serviço pesado
Limpa gordura e sujeira aderida em pisos, equipamentos, superfícies e
utensílios. Possui manta mais grossa e aberta, diminuindo o acúmulo de
alimentos na superfície da fibra. Não indicada para materiais delicados, pois
pode causar riscos na superfície.
Disponível nas embalagens com 5 unidades (102x260mm) ou 2 unidades
(110x225mm).

15,000 UND 14,35 215,25

24 Fibra Macia - Limpesa delicada - Remove a sujeira de superfícies e utensílios
delicados como: porcelana, cristais, vidros, peças sanitárias, pratarias, etc.
Disponível nas embalagens com 5 unidades (102x260mm) ou 2 unidades
(110x225mm).

15,000 UND 4,95 74,25
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

25 Higienizador de mãos em spray, refil de 600 ml com hidratant - Higienizador
de mãos em spray, refil de 600 ml com hidratante. Elimina 99,9% das
bactérias, líquido antisséptico para mãos e braços. Princípio Ativo: álcool,
isopropanol e triclosan. Caixa com 6 refis de 600ml.  Cada refil devera conter
sua própria válvula de acionamento e proporcionar no mínimo 4.000
acionamentos. Fornecer todos os dispensers necessários em comodato.
Apresentar registro na ANVISA, Literatura Técnica e FISPQ do produto.
Apresentar AFE da empresa vencedora (Autorização de Funcionamento da
ANVISA).

Higienizador de mãos em spray, refil de 600 ml com hidratante. Elimina
99,9% das bactérias, líquido antisséptico para mãos e braços. Princípio
Ativo: álcool, isopropanol e triclosan. Caixa com 6 refis de 600ml.  Cada refil
devera conter sua própria válvula de acionamento e proporcionar no mínimo
4.000 acionamentos. Fornecer todos os dispensers necessários em
comodato.
Apresentar registro na ANVISA, Literatura Técnica e FISPQ do produto.
Apresentar AFE da empresa vencedora (Autorização de Funcionamento da
ANVISA).
Apresentação: Caixa com 6 refis de 600ml.

30,000 UND 150,90 4.527,00

29 Lubrificante mineral para instrumentais cirúrgicos. - Lubrificante mineral para
instrumentais cirúrgicos. Emulsificante não iônico, óleo mineral e água,
notificado na ANVISA/MS.
Apresentação: Galão de 5 litros.
Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento
da Empresa junto a Anvisa) da empresa vencedora, FISPQ (Ficha de
Informação de Segurança de Produtos Químicos),  Ficha técnica e
notificação na ANVISA do produto.

1,000 UND 340,00 340,00

35 Multiuso universal com solvente para limpeza geral, indicado - Multiuso
universal com solvente para limpeza geral, indicado para limpeza total de
vidros, espelhos, plásticos, fórmicas, acrílicos, superfícies vitrificadas ou
esmaltadas, aço inox, etc., PH entre 6,5 e 7,5. Componentes: Tensoativo
aniônico, solvente, corante e veículo. Princípio Ativo: Lauril Éter Sulfato de
Sódio. Apresentar registro na ANVISA, Boletim Técnico e FISPQ do produto.
Bombona de 20 L

4,000 UND 300,00 1.200,00

49 Saco para lixo 100 litros - preto - Saco para lixo 100 litros - preto
Sacos para acondicionamento de resíduos sólidos de uso institucional,
produzido em polietileno reciclado de primeira, com capacidade de 100 litros,
com opacidade necessária a aplicação, fornecido em pacotes com 100
unidades.
Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de
funcionamento da empresa na Anvisa).

200,000 PCT 23,00 4.600,00

51 Saco para Lixo Infectante de 100 lts - Saco para Lixo Infectante de 100 lts
Sacos para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde,
produzido em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com capacidade
de 100 litros conforme norma ABNT NBR 9191, de cor branco leitoso com
opacidade necessária a aplicação, deve ser registrado na ANVISA constando
todas a informações legais de registro do produto em cada saco, fornecido
em pacotes com 100 unidades. Deve ser produzido, armazenado e
distribuído conforme legislação em vigor - norma ABNT NBR 9191, NBR
7500 e ANVISA RDC 306.

70,000 PCT 49,34 3.453,80

52 Saco para Lixo Infectante de 50 lts - Saco para Lixo Infectante de 50 lts
Sacos para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde,
produzido em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com capacidade
de 50 litros conforme norma ABNT NBR 9191, de cor branco leitoso com
opacidade necessária a aplicação, deve ser registrado na ANVISA constando
todas a informações legais de registro do produto em cada saco, fornecido
em pacotes com 100 unidades. Deve ser produzido, armazenado e
distribuído conforme legislação em vigor - norma ABNT NBR 9191, NBR
7500 e ANVISA RDC 306.

50,000 PCT 20,50 1.025,00

53 Solução líquida a base de acido fosfórico - Solução líquida a base de acido
fosfórico, para revitalização de instrumentos e superfices de

1,000 UND 134,00 134,00
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aço inox. Apresentar juntamente com a proposta: 1 - Cópia da Notificação do
Produto na ANVISA/MS de acordo com a Resolução-RDC n.º 254, de 12 de
set. de 2002 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
Apresentação: Frasco de 1 litro.
Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento
da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos),  Ficha técnica e registro na ANVISA do produto

Total do Participante: 42.539,30

Total Geral: 218.415,80

Assinatura do Responsável

24/03/2021Entre Rios,

JOÃO MARIA ROQUE

Prefeito Municipal


