ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS
CAMPOS

Ata da Comissão de Licitação
Aos onze dias do mês de Março do ano de 2018, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos, nomeados pela Portaria 01/2018, com intuito
de analisar as Amostras referente a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial 10/2018, Processo
Administrativo 11/2018, cujo o objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de Material de Higiene e
Limpeza. Após analisar o material encaminhado pelas Alpha Higiene e Limpeza Ltda. D’ Becker Comercio e
Serviços Ltda – Me, Pratika Comercio de Produtos de Limpeza Ltda, Livraria do Estudante Eireli. A
Comissão Permanente de Licitações divulga a lista de marcas aprovadas após as etapas de análises:
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Descrição
Água sanitária 5 Litros. Composição: produto a base de
cloro. Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de
sódio, água e essência. Teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.
Embalado em frasco com tampa de rosquear, para maior
segurança no transporte e manuseio do produto.
Amaciante p/ roupas, 5 litros. Composição: quaternário de
amônia, água, essência, conservante e corante.
Condicionador de cabelo infantil embalagem de 200 ml.
Composição: Aqua, polyquaternium – 7, cetyl alcohol
hidroxyethycelulose, behentrimonium chloride cetrimonium
cloride, parfum, ceteareth 20 methilisothiazoline,
methy/chloisothizoline,
amomila recutita extract, aloe
barbadensis extract.
Desinfetante líquido de talco ou lavanda, embalagem de 05
litros bactericida e germicida. Composição: água,
ingredientes ativos, formol, sabão, solvente, estabilizante,
sequestrante e corante. Embalado em frasco incolor, com
tampa de rosquear, para maior segurança no transporte e
manuseio do produto.
Detergente líquido biodegradável
p/ louça, 5 litros.
Composição: tensoativo anionicos, glicerina, coadjuvante,
preservantes, sequestrante, espessantes, alquil benzeno
sulfonato de sódio linear, lauril ester sulfato de sódio,
corante, fragrância e água, tensoativo biodegradável.
Limpa vidros, embalagem de 500 ml, composição: mpres
éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, água.
Papel higiênico folha simples c/ 300m. Folha simples,
branca, picotado de alta qualidade, neutro, 100% fibras
naturais. Fardo com 8 rolos
Papel higiênico folha dupla c/ 30m, fardo c/64 rolos Folha
dupla, branca, picotado e gofrado de alta qualidade, neutro,
100% fibras naturais, com extrato de algodão. Embalagem
com 04 rolos de 30mx10cm, fardo com 16 pacotes c/ 4
unidades cada.

Marcas Aceitáveis
Aqua Fast
Ecoville

Aqua Fast
Palmolive Kids

Aqua Fast
Girando Sol
Ecoqualy

Aqua Fast
Zoom

Aqua Fast
Best Roll

Fofinho
Clara
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Papel toalha picotado, branca, picotada e grofada, folhas
duplas, tamanho mínimo de 20x20cm, pacote com 2 rolos.

Sorella absolute
Clara
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Rodo Passa cera com espuma de alta densidade, com rodo e
base madeira. Ideal para passar cera e lavar pequenas áreas
como pisos e paredes.
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Sabão de barra comum 400g*.Acondicionado em caixa de
papelão com impressão original do fabricante, com
informações sobre o produto,tais como composição química,
validade,quantidade, lote, etc.
Sabão em pó biodegradável 5kg. Composição: tensoativo
mpressã, branqueador ótico, coadjuvante, sinergista,
enzima, alcalinizantes, corantes, perfume e água
Saponáceo cremoso 300ml lavanda ou limão. Composiçao:
tensoativos, aniônicos e nao iônicos, espessantes e
alcalinizantes, abrasivo, preservante,
mpressão
e
veículo. Componente ativo: linear alquilbenzeno sulfonato
de sódio. Lavanda ou limao. Importante:acondicionado em
caixa de mpress com mpressão original do fabricante,
com informações sobre o produto, tais como composição
química, validade,quantidade, lote.
Shampo infantil 350g. Sodium laureth sulfate,cocomide dea,
sodium cocoamphoacetate, decyl glucoside, peg 150
distearate, ployquaternium – 7, hidrolysed wheat protein,
citric acid, methyclosothiazolinone, sodium choloride,
parfum, aqua CI 42053 350 ml.
Vassoura com cabo em madeira ou aço, revestida em
plástico. Cabo de no mínimo 1,20m com alça na ponta
superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico.
Material: Sintético e metal. Cerdas de Nylon resistente com
70 tufos e 04 fileiras.
Limpeza pesada, embalagem de 500 ml, composição: lauril,
éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, água. OBS:
acondicionado em caixa de papelão c/ impressão original do
fabricante, c/ informações sobre o produto, tais como
composição química, validade, quantidade, lote, etc. Aroma
de lavanda.

Campeão

Gota Limpa
Vamix
Aqua Fast

Palmolive Kids

Limpa Mania
Faceira Odim

Aqua Fast,
Veja Limpeza Pesada

Assim sendo, estes produtos nas respectivas marcas juntam-se ao demais descritos no Item 2.8 do Edital de
Pregão Presencial 10/2018, e as licitantes interessadas em participar do certame deverão obrigatoriamente cotar
para os itens que exigiam amostras as marcas aprovadas para o referido processo.

____________________________________________
Eduardo Vieira de Souza
Pregoeiro Municipal
____________________________________________
Catiane de Fátima Vargas da Silva Martins
Membro da Equipe
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Ricardo Bueno e Silva
Membro da Equipe
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