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 As 11:00 h do dia 19 de fevereiro de 2021, Av. Dom Pedro II, 915 Bairro: Centro, CEP: 

68.440-00, Abaetetuba/PA, Sala de Licitações do Instituto de Previdência do Município de 

Abaetetuba - PA, reuniram – se o Sr. Pregoeira Danielly Farias Corrêa e membros da equipe de 

apoio a Sra. Sônia Maria Xavier Rodrigues e o Sr. Reginaldo Silva Marques, para abertura do 

certame cujo objeto é Registro de preços que objetiva a futura contratação de pessoa jurídica 

para a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza,  a fim de suprir as 

necessidades do Instituto de Previdência do Município de Abaetetuba – PA. A Pregoeira 

informou que o edital ficou disponível para retirada durante o prazo de 08 (oito) dias uteis, no 

Instituto de Previdência do Município de Abaetetuba - PA e no Site do TCM, para retirada pelas 

empresas interessadas conforme publicação feita nos diários oficiais conforme prevê a lei 8666/93, 

tendo acudido a ampla publicidade. Às 11:00hs a Pregoeira estava presente na sala de licitações e 

estava presente também uma empresa, logo a pregoeira informou que daria um prazo de até 15 

(quinze) minutos de tolerância para a possível chegada de novos interessados. Passado o tempo de 

tolerância a Pregoeira deu início oficial à abertura do certame, informou aos presentes que é o 

responsável por conduzir o presente certame, a Pregoeira Sra. Danielly Farias Corrêa iniciou a 

sessão cumprimentando o licitante Presente, e os Membros da Equipe de Apoio. A Pregoeira 

informou aos Sr. Licitante presente os aspectos legais do certame, pediu que o licitante anote 

qualquer tipo de dúvida ou questionamento que venha a surgir decorrente dos atos no decorrer do 

certame, para que, no momento em que receber a palavra, possam motivadamente indagar à 

Pregoeira sobre os pontos a serem discutidos. O Senhor Pregoeira solicitou ao licitante que se 

identifique através do credenciamento, conforme solicitado no item 4 do edital. Participou deste 

certame a empresa VS DELGADO COMERCIO EIRELI – EPP CNPJ: 12.665.218/0001-44 

tendo como seu representante o Sr. JOSE GILBERTO FARIAS SIQUEIRA,  inscrito  no  CPF:  

862.139.202-00 – RG: 4750556 SSP/PA. A Pregoeira analisou a documentação de credenciamento 

junto com os membros da equipe de apoio, conferindo a autenticidade das copias com a original e o 

selo de autenticação  das  copias  autenticadas,  A  Pregoeira  CREDENCIA  a  empresa  presente, 

destacando que a empresa SE ENCONTRA beneficiada pela Lei Complementar 123/06 e lei 

Complementar 147/14. Ultrapassada a fase de credenciamento, a Pregoeira solicitou ao 

representante os envelopes de proposta de preços, todos rubricaram os lacres dos envelopes, a 

Pregoeira abriu os envelopes de número 01, franqueou aos presentes para rubrica e analise. A 
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Pregoeira fez a análise dos dados na proposta da empresa presente e logo anunciou que a mesma 

guarda conformidade com os ditames do instrumento convocatório que norteou o certame, estando 

assim CLASSIFICADA, e iniciou a fase de negociação dos ítens constantes na proposta da 

empresa. A Pregoeira consegue fechar o itens propostos, após negociação e pedido de descontos 

com a empresa VS DELGADO COMERCIO EIRELI – EPP, a qual não quis baixar os valores 

apresentados em sua proposta arguindo que a mesma encontra-se com os valores abaixo dos de 

mercado. A Pregoeira solicitou o envelope de número 02 para análise da documentação, o licitante 

e os membros da equipe de apoio rubricaram o lacre, a Pregoeira rompeu o lacre do invólucro, 

analisou toda a documentação, logo verificou se as declarações estão em conformidade com o que 

rege o edital, analisou também os prazos de validade das certidões, logo franqueou ao licitante e 

equipe de apoio a documentação para análise e rubrica, após analise a documentação foi rubricada 

por todos os presentes, assim que a documentação retornou a mesa julgadora, a Pregoeira informou 

que todas as documentações encontram-se corretas e a certidões todas válidas. A Pregoeira entende 

e anuncia aos presentes que a empresa VS DELGADO COMERCIO EIRELI – EPP encontra-se 

HABILITADA e que a ela podem ser adjudicados os itens do certame. A Senhora Pregoeira abriu 

espaço para a empresa presente para que se a mesma tenha a intenção de interpor recurso para os atos 

e decisões da Pregoeira, que seja feito com motivos orais, abrindo assim o prazo legal de 03 (três) 

dias uteis para apresentação à Senhor Pregoeira, no horário de expediente das 07:30 às 13:00 na Av. 

Dom Pedro II, 915 Bairro: Centro, CEP: 68.440-00, Abaetetuba/PA, Sala de Licitações do Instituto 

de Previdência do Município de Abaetetuba - PA. O Licitante participante não manifestou intenção 

em interpor Recurso. A Pregoeira solicitou ao representante que envie a proposta consolidada em 

até 24 Horas para a Comissão Permanente de Licitação, e que em média de cinco dias após o 

recebimento da proposta consolidada a Ata de Registro de Preços estará disponível para assinatura. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou – se a presente ata que vai assinada pela Pregoeira, equipe de 

apoio, e representantes da empresa presente. Às 13h15min o Senhor Pregoeira declarou encerrados 

os trabalhos agradecendo a presença de todos. 

 

Item Descrição do Produto Fabricante Quantidade Unidade Valor R$ SubTotal 

01 
Ácido muriatico 1L. Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio; Líquido, 
Concentração: Mín. 8% LIMPA MAIS 50,00  UND 8,57000 428,50  

02 

Água sanitaria liquida 1L. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. 
Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, 
de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. DA CASA 100,00  UND 2,99000 299,00  

03 
Álcool etilico hidratado1L. Líquido 70% - GL 70°. Constando data de fabricação e 
validade. SAFRA 250,00  UND 8,74000 2.185,00  

04 Álcool etilico em gel 500ML. 70% uso geral, incolor. SAFRA 100,00  UND 7,77000 777,00  
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05 
Álcool etilico em gel 5L. Bactericida Antisséptico, Indicado para a higiene e 
assepsia das mãos. SAFRA 50,00  UND 60,82000 3.041,00  

06 Balde de plastico12L. Sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade. ARQPLAST 20,00  UND 6,58000 131,60  

07 Balde de plastico20L. litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade. ARQPLAST 20,00  UND 16,80000 336,00  

08 

Cera liquida 750 ML. Indicada para limpeza e polimento de pisos 
laváveis porosos ou não porosos.  
Composição: emulsão de ceras naturais e sintéticas, resimax,  
plastificantes, niveladores. WORKER 20,00  UND 6,66000 133,20  

09 
Cesto para lixo 10L. Sem tampa. Em plástico especial com Dimensões: 295 x 230 
mm ARQPLAST 40,00  UND 5,25000 210,00  

10 Copos plasticos descartaveis 200ml/pct COM 100 UND. HAPPY 200,00  PCT 6,51000 1.302,00  

11 Copos plasticos descartaveis 50 ML/PCT com 100 UND. HAPPY 200,00  PCT 3,09000 618,00  

12 

Inseticida 300 ml. Dedetização de insetos de forma eficiente e sem 
 
colocar em risco as pessoas que precisam estar no mesmo ambiente. ULTRAINSET 60,00  UND 10,19000 611,40  

13 

Desentupidor de pia. Composto por polipropileno e borracha 
 
termoplástica, cabo curto em polietileno, com alto poder de 
 
sucção, sanfonado. AMAPARÁ 40,00  UND 6,47000 258,80  

14 

Desentupidor de vaso sanitario. Composto por polipropileno e 
 
borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder de sucção, sanfonado. AMAPARÁ 40,00  UND 8,74000 349,60  

15 Desinfetante liquido 2L. Concentrado bactericida à base de pinho.  ORIENTAL 50,00  UND 8,36000 418,00  

16 

Deseinfetante liquido 500 ML. Concentrado bactericida à base de 
 
pinho. ORIENTAL 100,00  UND 2,63000 263,00  

17 

Desodorizador de ambiente splay 360 ML. Contendo ingrediente 
 
ativo: cloreto de benzalcônio: 0,1%. ULTRAFRESH 100,00  UND 10,50000 1.050,00  

18 

Desodorizador sanitario. Pedra sanitária germicida, bacterizada para 
 
banheiro, princípio ativo cloreto alquil, dimetril, benxil, amônia 
 
0,2%. Registro no Ministério da Saúde. Diversos aromas com 
 
gancho e unidade de 25 a 35g. ORIENTAL 100,00  UND 1,43000 143,00  

19 
Detergente liquido 500 ML. Concentrado, neutro, biodegradável, 
com alto poder de limpeza, para lavagem de louça e talheres. ORIENTAL 100,00  UND 2,40000 240,00  

20 

Escovao para piso. Tipo esfregona, com cerdas duras, base em 
 
plástico medindo de 30 a 40 cm, com cabo medindo 
 
aproximadamente 1,40m, ideal para limpeza pesada de piso. AMAPARÁ 40,00  UND 7,88000 315,20  

21 

Espanador de pó. Espanador manual, confeccionado em fibra de sisal, com cabo 
em madeira. Leve e prático. Ideal para limpeza geral. Dimensões aproximadas do 
produto: 74 cm de comprimento. AMAPARÁ 20,00  UND 14,70000 294,00  

22 

Espanador grande. Indicados para limpeza em geral, podendo ser utilizados desde 
na simples limpeza de móveis, forros, paredes, até locais de difícil acesso. 
Dimensões aproximadas do produto: 2,5m de comprimento. 

AMAPARÁ 10,00  UND 19,24000 192,40  

23 
Esponja de limpeza dupla face. Composto de espuma de poliuretano amarela e 
manta abrasiva de fibra sintética verde. Formato: 110 x 75 x 23 mm NAFT 40,00  UND 0,61000 24,40  
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24 
Esponja de aço. Biodegradável, de alta qualidade e resistência. Pacote com 08 
unidades de 60 gramas cada. LIMPA MAIS 40,00  PCT 1,81000 72,40  

25 

Flanela amarela. Para limpeza em geral. 100% algodão. Com bainha e etiqueta 
costurada na lateral para identificação da marca ou procedência. Dimensões: 
57x26cm. ITATEX 10,00  UND 2,42000 24,20  

26 
Lã de aço. Esponja de aço para limpeza de superfícies com sujeiras difíceis e 
polimento de objetos de alumínio. Pacote com 8 unidades. LIMPA MAIS 100,00  PCT 1,81000 181,00  

27 
Limpador multiuso 500 ML. Para limpeza em geral. Composição: tensoativo não 
iônico, conservante, fragrância e água. ORIENTAL 100,00  UND 4,58000 458,00  

28 Limpa vidros com gatolho 500 ml. Líquido levemente perfumado. BASTON 50,00  UND 14,45000 722,50  

29 

Lixeira com tampa vai e vem 50L. Produto injetado em  polipropileno com 
aplicação de proteção UV para uso em ambientes internos e externos. Fácil 
limpeza e higienização. Dimensões: comprimento 43 cm; largura 47cm; altura: 
60cm. JAGUAR 10,00  UND 147,84000 1.478,40  

30 Lustra moveis 200ml: Uso geral em limpeza e lustre de móveis de madeira. WORKER 100,00  UND 5,34000 534,00  

31 

Luvas descartáveis de latex G/Cx 100 unid. Para procedimentos, levemente 
talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta 
sensibilidade tátil ao usuário. MEDIX 50,00  CX 98,70000 4.935,00  

32 

Luvas descartáveis de latex M/CX 100 unid. Para procedimentos, levemente 
talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta 
sensibilidade tátil ao usuário. MEDIX 50,00  CX 98,70000 4.935,00  

33 

Luvas descartáveis de latex P/CX com 100 unid. Para procedimentos, levemente 
talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta 
sensibilidade tátil ao usuário. MEDIX 50,00  CX 98,70000 4.935,00  

34 
Óleo de peroba 200 ML. Uso geral em limpeza e lustre de madeira e metal. 
Composição: óleo mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal, aromatizante. WORKER 100,00  UND 8,19000 819,00  

35 
Pá para lixo – cabo curto. Material: polipropileno, medindo aproximadamente 
(26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de 21 cm. AMAPARÁ 100,00  UND 5,25000 525,00  

36 
Pá para lixo – cabo longo. Material: polipropileno, medindo aproximadamente 
(26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de 82 cm. AMAPARÁ 100,00  UND 6,30000 630,00  

37 Pano multiuso PCT com 5 UND. 85% de algodão. Dimensões: 42 x 70 cm. NOBRE 50,00  PCT 3,36000 168,00  

38 

Pano de chão. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alto absorção de 
umidade, tamanho equivalente a um saco de açúcar de 50 kg vazio, medindo 
aproximadamente 60 x 80 cm, gramatura de 22 de batida, peso médio de 200 
gramas. ITATEX 200,00  UND 8,89000 1.778,00  

39 
Pano de prato. Alvejado, com acabamento nas laterais, 100% algodão, medindo 
no mínimo 40 x 70 cm. ITATEX 200,00  UND 3,89000 778,00  

40 
Papel higiênico extra branco PCT com 48 rolos. Macio, picotado e texturizado. 
Folha dupla, 100% fibras celulósicas. Rolo de 30 m x 10 cm. LE BLANC 60,00  PCT 123,90000 7.434,00  

41 

Papel toalha PCT 1.000FLS. Toalha de papel interfolhada de 2 ou 3 dobras. 100% 
fibras celulósicas virgens, sem fragrância e impurezas. Cor branca, absorvente, 
para secagem de mãos e utensílios. Dimensões: 20 X 27 cm. AMADO 200,00  PCT 22,89000 4.578,00  

42 
Rodo para limpeza 40 cm. Borracha dupla de 40 cm, cabo de madeira ou metal 
revestido em plástico, medindo aproximadamente 1,18m. AMAPARÁ 50,00  UND 6,64000 332,00  
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43 
Sabão em barra glicerinado 200G. Multiuso, biodegradável, para limpeza em 
geral. LIMPA MAIS 100,00  UND 1,60000 160,00  

44 
Sabao em barra 1 KG. Glicerinado. Composição: sabão base, água, corante, sal 
inorgânico, glicerina coadjuvante, tensoativo aminiótico.1 kg. LIMPA MAIS 90,00  UND 7,98000 718,20  

45 

Sabão em pó 1 KG. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de 
dissolução. Composição Básica: tensoativo aniônico, biodegradável, acidulante, 
perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água. ORIENTAL 90,00  UND 4,73000 425,70  

46 

Sabonete liquido 1L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com 
tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, 
validade do produto e número do lote. NOBRE 50,00  UND 19,58000 979,00  

47 

Saboneteira de parede disopenser higienizador, para álcool gel ou sabonete 
liquido com capacidade 800 ml, altura: 280 mm largura: 125 mm profundidade: 
110 mm - reservatório: altura: 120 mm largura: 95 mm profundidade: 90 mm 
parte frontal em pp, fundo e gatilho ps auto impacto. Visor em acrílico 
transparente vazão de saída: 1,5 ml a 2 ml por acionamento, propriedade físico 
químico: aspecto: solido, 330 gramas. NOBRE 25,00  UND 37,80000 945,00  

48 

Suporte de papel toalha, material plástico ABS, cor cinza/branco, tipo fixação em 
parede com bucha/parafuso, tipo uso toalha de papel, aplicação doméstico / 
banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 3 dobras. NOBRE 20,00  UND 40,03000 800,60  

49 

Saco de lixo preto – 30 LITROS/ PACOTE COM 100 UNIDADES. Confeccionado de 
polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, 
homogênea e com dobras na lateral. IDEALPLUS 70,00  UND 22,68000 1.587,60  

50 

Sacode lixo preto – 50 litros / pacote com 100 UND. Confeccionado de polietileno 
de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea 
e com dobras na lateral. IDEALPLUS 70,00  UND 22,68000 1.587,60  

51 

Saco de lixo preto – 100 LITROS/ PACOTE COM 50 UND. Confeccionado de 
polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, 
homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 75 x 105 cm. IDEALPLUS 100,00  UND 22,68000 2.268,00  

52 

Saco de lixo preto – 200 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de 
polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, 
homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 90 x 115 cm. IDEALPLUS 100,00  UND 90,72000 9.072,00  

53 
Saponáceo cremoso 300 ML. Composição: tensoativo aniônicos e não iônicos, 
espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância e veículo. WORKER 50,00  PCT 4,20000 210,00  

54 
Soda cáustica comum 1 KG. Concentração de 70% (NaOH), contando data de 
fabricação e validade.1 Kg LIMPA MAIS 40,00  PCT 16,09000 643,60  

55 
Vassoura Plástica de limpeza vaso sanitário. Feita de cerdas de nylon, cabo 
plástico com suporte. AMAPARÁ 20,00  UND 8,40000 168,00  

56 
Vassoura. Base 30 cm, cerdas em pêlo, com cabo metálico plastificado, 
rosqueável, com ponteira, medindo aproximadamente 1,50m. AMAPARÁ 40,00  UND 9,98000 399,20  

57 
Máscara descartavel simples caixa com 50 unid. Na cor branca, com elástico. 
100% polipropileno, confeccionado em TNT, tecido não tecido, no tamanho único. NOBRE 50,00  UND 56,70000 2.835,00  
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58 

Luvas de látex natural – Tamanho P. Uso geral em limpeza e higienização com 
interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 
0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no seu 
interior. NOBRE 50,00  PAR 5,25000 262,50  

59 

Luvas de látex natural - Tamanho M. Uso geral em limpeza e higienização com 
interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 
0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no seu 
interior. NOBRE 50,00  PAR 5,25000 262,50  

60 

Luvas de látex natural -Tamanho G. Uso geral em limpeza e higienização com 
interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 
0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no seu 
interior. NOBRE 50,00  PAR 5,25000 262,50  

61 

Dispensa de alcool em gel com pegal. Em metal, dimensões mínimas: Altura 140 
cm, Largura 35 cm, profundidade 35 cm; com reservatório com capacidade de no 
mínimo 1 litro; acionado através de pedal. TH 4,00  UND 525,00000 2.100,00  

 VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                              R$74.625,60 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

Abaetetuba – PA, 19 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Danielly Farias Corrêa 

Pregoeira  

 

 

 

 
Sônia Maria Xavier Rodrigues  

Membro 
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 Reginaldo Silva Marques 

Membro 
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