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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

 
Ata da Sessão Pública para sorteio da subcomissão técnica para julgamento das propostas técnicas de Processo
Licitatório a ser instaurado com o objetivo da contratação de serviços de publicidade.

.
Às 15:30h (quinze horas e trinta minutos) do dia 18 (dezoito) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), na sala de reunião da
Prefeitura Municipal de Açailândia, situada na Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia
(MA), reuniram-se a Comissão Central de Licitação – CCL, através da Sra. Ilcka Leal Ramos, presidente da CCL (matrícula
nº 3210-1), Sra. Adelane da Cruz Rodrigues, membro da CCL (matrícula nº 6127-1), Sra. Maria Ester Cunha dos Reis
membro da CCL (matrícula nº 1684-1) designados conforme portaria nº 025/2017, de 02 de janeiro de 2017, constante nos
autos deste processo, para proceder o sorteio dos membros que comporão a subcomissão técnica, nos terrnos do § 2, do
art. 10 da lei 12.232/2010, que por sua vez efetuarão o julgamento das propostas técnicas das empresas que participarem
do Processo Licitatório que será instaurado com o objetivo da contratação de serviços de publicidade prestados por
intermédio de agência de propaganda. Registra-se a presença dos ouvintes: Anaglaucy Pereira Dias, Marly Alves Costa e
Wilton de Sousa Lima. 0 sorteio teve início com a apresentação, para os presentes, de todos os nomes dos inscritos para o
sorteio, sendo que, em ato subsequente e, perante todos, os nomes foram levados para as caixas de sorteio, conforme
abaixo:

COM VINCULO FUNCIONAL SEM VINCULO FUNCIONAL
Isisnaldo Lopes Carneiro Fabrícia Carvalho da Silva
Luciana Carina Soares Laundos Iane Salazar Silva
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Quezia Gonçalves de Oliveira José Armando da Silva
 Lara de Paula Nascimento Oliveira
 Leidinalva Barros Silva
 Vanusia Gonçalves da Silva

 
Os nomes foram separados em duas caixas,  sendo que a primeira,  denominada Caixa "A",  contém os nomes dos
representantes  que  possuem  vínculo  funcional  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Açailândia/MA,  e  a  segunda  caixa,
denominada Caixa "B" com os demais nomes que näo possuem vínculo funcional, procedido o sorteio do nome do membro
com vinculo funcional com a Prefeitura Municipal de Açailândia. 0 nome sorteado foi o da Sra. Luciana Carina Soares
Laundos. Após, foi sorteado o primeiro nome do membro sem vinculo funcional com a Prefeitura Municipal de Acailândia,
sendo este o da Sra. Leidinalva Barros Silva. Por fim, foi sorteado o segundo nome do membro sem vinculo com a
Prefeitura Municipal de Açailândia, sendo este a Sra. Fabrícia Carvalho da Silva, desta forma, completa a formacào da
subcomissão técnica, definida, conforme abaixo:

Luciana Carina Soares Laundos
Leidinalva Barros Silva
Fabrícia Carvalho da Silva

A Comissào Central de Licitacão tormará as providências necessárias para a formalizacäo da designaçäo, bem como a
convocação dos membros da subcomissão técnica, para realizar o julgamento da proposta técnica do processo licitatório
que será instaurado. Nada mais havendo a registrar em ata, a presidente encerrou a sessão. Eu, Adelane da Cruz
Rodrigues, secretária da sessão, lavrei a presente ata que, datada, lida e achada conforme assino, após ser assinada pela
presidente, membros da comissão e ouvintes. Açailândia, Estado do Maranhão, às 16:37h (dezesseis horas e trinta e sete
minutos) de 18 (dezoito) de maio de 2017 (dois mil e dezessete).
  

Ilcka Leal Ramos
Presidente da CCL
 
 

Adelane da Cruz Rodrigues
 Membro da CCL
 
 
 

  
 
Maria Ester Cunha dos Reis
Membro da CCL
 
 
 

 
Marly Alves Costa
Ouvinte
 

  
 
Wilton de Sousa Lima
Assessora de Comunicação
Ouvinte
 

Anaglaucy Pereira Dias
Ouvinte
 

   

GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO N° 119, DE 15 DE MAIO DE 2017

*Republicado por erro material
 
Convoca a XI Conferência Municipal de Assistência Social.
 
            O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, no
uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 57, IV, da Lei
Orgânica do Município;
 

DECRETA:
 
            Art. 1°. Fica convocada a XI Conferência Municipal
de Assistência Social, a se realizar no dia 08 de junho de
2017, em Açailândia, Maranhão, com o tema: “Garantia dos
Direitos no Fortalecimento do SUAS – Sistema Único de
Assistência Social”.
 
            Art. 2°. A XI Conferência Municipal de Assistência
Social  será  coordenada  pelo  Presidente  do  Conselho
Municipal  de Assistência  Social  e,  em sua ausência  ou
impedimento pelo Vice-presidente do Conselho.
 
            Art. 3°. O Regimento Interno da XI Conferência
Municipal  de  Assistência  Social  será  aprovado  pelo



 3 Sexta-Feira, 19 - Maio - 2017 D.O. PODER EXECUTIVO  

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  e  editado
mediante portaria do Secretário Municipal de Assistência
Social.
 
            Art. 4°. As normas de organização e funcionamento
da XI Conferência Municipal de Assistência Social serão
expedidas  em  Portarias  pelo  Conselho  Municipal  de
Assistência Social e publicadas pela Secretaria Municipal
de Assistência Social.
 
            Art. 5°.  As despesas com a organização e
realização  da  XI  Conferência  Municipal  de  Assistência
Social,  correrão  por  conta  dos  recursos  da  seguinte
dotação orçamentária:
 
            4028 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
CMAS
            3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
            3 .3 .90.39.00  –  OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
            3 .3 .90.36.00  –  OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS PESSOA FÍSICA
 
            Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
 
            Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 
            Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia,
aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois
mil e dezessete).
 
 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

PORTARIAS

PORTARIA Nº 464/2017 – GAB

*Republicado por erro material
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
57, VIII, da Lei Orgânica deste Município,
RESOLVE:
Art.  1º.  CEDER,  sem alteração da lotação no órgão de
origem, a contar de 15.03.17, a servidora pública ELIETE
BATISTA NASCIMENTO, matrícula n° 1451-1, investida no
cargo de Agente Administrativo, para a Procuradoria-Geral
de  Justiça,  órgão  do  Ministério  Público  do  Estado  do
Maranhão, a fim de continuar a exercer suas atividades
junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Açailândia,
com ônus para o órgão cessionário.
Art. 2º. A presente cessão terá vigência pelo prazo de 12
(doze) meses e, em havendo interesse da Administração,
referido prazo poderá ser prorrogado.
                    Parágrafo Único: A cessão de que trata o
artigo  1°  desta  Portaria,  poderá  ser  extinta  a  qualquer
tempo, caso a Administração entender conveniente ou o
interesse público assim o exigir.
                     Art. 3°. Cumpre ao órgão cessionário

comunicar  a  frequência  do  servidor,  mensalmente,  ao
órgão cedente.
                    Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
                Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia,
Estado do Maranhão, aos 21 (vinte e um) dias, do mês de
março de 2017 (dois mil e dezessete).
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

 

LEGISLAÇÃO

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 500, DE 18 DE MAIO DE 2017.

Modifica a redação do artigo 3º, II e revoga o § 4º do artigo
6º da Lei 491, de 10 de fevereiro de 2017.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, nos termos
do art. 57, IV, da Lei Orgânica do Município de Açailândia,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso
das atribuições que me foram conferidas por lei, sanciono e
promulgo a seguinte lei:
 
              Art. 1°. O inciso II, do artigo 3º da Lei n° 491, de
10 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
 
“Art.3º.....................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...
 
II - ter, no máximo, 10 (dez) anos de vida útil e em perfeito
estado de conservação e funcionamento.”
 
             Art. 2°. Fica revogado o § 4° do artigo 6º da Lei n°
491, de 10 de fevereiro de 2017.
 
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do
Maranhão, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de
2017 (dois mil e dezessete).
 
 
 
 
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito
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SAAE

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
 
 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, apresenta
o resultado do julgamento das propostas da licitação da modalidade Pregão Presencial nº 011/2017, que teve como objeto
Fornecimento de produtos químico e materiais de laboratório para análise de água, material de limpeza, copa e cozinha, de
interesse do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme referida licitação, descrito no
respectivo edital.
 
Considerando que o critério de julgamento das propostas determinado pelo Pregão Presencial foi do tipo menor preço,
obtivemos assim a seguinte classificação:
 
Colocado a empresa: 2E COMERCIO & SERVIÇOS EIRELE-ME, inscrita no CNPJ nº 19.096.317/0001-00, pelo valor total
da proposta de R$ 147.965,10 (cento e quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).
 
 
 
 
 
Açailândia/MA, 10 de Maio de 2017.
 
 
 
 
 
Ciente em ___/____/______:                                 ___________________________________
                                                                           2E COMERCIO & SERVIÇOS EIRELE-ME
                                                                                       CNPJ nº 19.096.317/0001-00
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
 
 
O Diretor Geral do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições
legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n°
011/2017 e de acordo com o que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/02, resolve homologar todos os
itens  do  processo  licitatório  à  empresa  2E  COMERCIO  &  SERVIÇOS  EIRELE-ME,  inscrita  no  CNPJ  nº
19.096.317/0001-00, com sede na Rua Cumaru, nº 09, Jardim America – Açailândia – Ma, CEP.65.930-000.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO  
DESCRIÇÃO:
Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de produtos químico e materiais de laboratório para
análise de água, material de limpeza, copa e cozinha de interesse do SAAE.

ESPECIFICAÇÕES:  
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Item Discriminação Unid.
de medida

Quant. Homol
o g a r
Preço
Unit.
(R$)

 

01 ácidotricloroisocianúrico (tcca), aspecto físico em pastilha de 20g,
fórmula  química  c3n3o3cl3,  peso  molecular  232,41,  grau  de
pureza teor de cloro ativo mínimo de 90%, número de referência
química cas 87-90-1, similar ou igual produtos da Neoclor

KG 3000 38,00  

02 Ácido sulfúrico concentrado Frasco 1 141 ,0
0

 

03 Saco Plástico com Tiossulfato de Sódio, para
coleta de amostra de água clorada 100ml.

Und. 100 6,42  

04 Kit amônia para espectrofotômetro superfoto método INDOTEST Kit 1 353 ,0
0

 

05 Kit nitrato para espectrofotômetro superfoto método NTD Kit 1 484 ,0
0

 

06 Kit nitrito para espectrofotômetro superfoto método NTD Kit 1 399 ,0
0

 

07 Kit Ferro para espectrofotômetro superfoto método TIOCIANATO Kit 1 490 ,0
0

 

08 Kit DQO para espectrofotômetro superfoto método Oxidante com
dicromato

Kit 1 630 ,0
0

 

09 Kit detergente para espectrofotômetro superfoto método azul de
metileno

Kit 1 540 ,0
0

 

10 Kit  sulfato  para  espectrofotômetro  superfoto  método sulfato  de
bário

Kit 1 442 ,0
0

 

11 Kit  sulfeto  para  espectrofotômetro  superfoto  método  azul  de
metileno

Kit 1 415 ,0
0

 

12 Solução de calibração de turbidimetro Frasco 1 263 ,0
0

 

13 Solução de calibração de colorímetro Frasco 1 447 ,0
0

 

14 Solução de calibração de pHmetro Frasco 1 128 ,0
0

 

15 Kit pra fotômetro de mão da HANNA analise de cloro livre método
DPD

Kit 10 79,00  

16 Kit  pra  fotômetro  de  mão  da  HANNA  analise  de  alcalinidade
método EPA 310,2 metil alaranjado

Kit 2 478 ,0
0

 

17 Luvas cirúrgicas estéril Cx 6 25,60  
18 Kit microbiologico de Substrato cromogênico com 200 analises da

linha colilert
kit 2 3.730,

00
 

19 Kit microbiológico tecnobaccolipaper Kit 10 141 ,0
0
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20 ÁGUA  SANITARIA-  Especificação:  composição:  hipoclorito  de
sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro
ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca,
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com
ação desinfetante  e  bactericida,  acondicionada em embalagem
plástica de 1 litro. a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.

Unid. 185 3,47  

21 ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL- Especificação: gel a base de
álcool  desodorizado  para  higienizar  as  mãos,  ideal  como
suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão. Evapora
rapidamente sem deixar odor residual, concentração alcóolica na
sua  composição  proporciona  uma  excelente  ação  anti-séptica,
Elimina 99,99% da maioria dos microrganismos em 15 segundos.
Não  necessita  de  água  ou  toalha.  Evita  a  propagação  de
infecções,  Excelente  emoliência,  amacia  as  mãos  sem causar
ressecamento.  Eficácia  Bactericida:  Staphylococus  aureus,
Pseudomonasaeruginosa e Salmonella, armazenado em refil  de
500ml.

Unid. 70 7,35  

22 AVENTAL-  Especificação:  confeccionado  com  tecido  de  fibras
inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no
pescoço e duas tiras para fixação na cintura. forrado; medidas
1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.

Unid. 30 15,50  

23 CERA LIQUIDA 1L- Especificação : de 1ª qualidade composição
dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, preservante,
antiespumante,  resina  fumácia,  plastificante,  nivelador,  corante,
essência e água, embalagem plástica de 1 litro,  caixa com 12
unidades, deverá conter na embalagem do produto a identificação,
prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS.

caixa 15 25,10  

24 DESINFETANTE  500ML-  Especificação:   para  banheiro  com
aroma  de  pinho,  floral  ou  lavanda,  com  ação  germicida  e
bactericida - frasco com 500 ml.

Unid. 175 5,00  
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25 DESINFETANTE  PARA  BANHEIRO  500  ML-  Especificação:
desinfetante para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda,
com ação germicida e bactericida - frasco com 500 ml.

 
 
Unid.

35 5,00  

26 DESODORIZADOR  DE  AR  400ML-  Especificação:   essência
lavanda,  apresentação  aerosol,  aplicação  aromatiza  ambiental
embalagem com 400 ml.

 
Unid.

50 10,45  

27 DESODORIZADOR SANITARIO 35G - Especificação: composição
paradicloro  benzeno  essência  e  corante,  peso  líquido  35  g,
aspecto  físico  tablete  sólido,  características  adicionais  suporte
plástico para vaso sanitário.

     Unid. 160 2,70  

28 DETERGENTE  500ML-  Especificação:  composição  tesoativos
aniônicos,  coadjuvante,  preservantes,  componente  ativo  linear
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras
de louças, talheres e panelas, com ou sem aroma, embalagem
com 500ml

Unid. 90 3,15  

29 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA MAD-  Especificação:  material
corpo madeira, tratamento superficial envernizado, material cerdas
sintético, cor cerdas amarelo.

      Unid. 40 4,40  

30 ESCOVAS  PARA  SANITÁRIO  EM  PLASTICO-  Especificação:
cabo plástico, com cerdas em nylon, de 1ª qualidade. medidas
aproximadas: 32cm x 9cm.

      Unid. 40 7,00  

31 ESPONJA DUPLA FACE- Especificação: de limpeza, composição:
espuma de poliuretano com agentes anti-bactérias e fibra sintética
com abrasivo, medindo 110mm x 75mm x 20mm

Unid. 45 1,85  

32 ESPONJA MULTIUSO (LA DE AÇO)- Especificação: de limpeza
material  lã  de  aço,  formato  anatômico,  abrasividade  mínima,
aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 8
unidades

fardo 5 52,00  

33 FLANELA DE LIMPEZA 40X50CM- Especificação: 100% algodão
40 x 50 cm

Unid. 80 5,75  

34 GUARDANAPO DE PAPEL 22X22CM -  Especificação:  material
celulose,  largura  22:  comprimento:  22,  cor  branca,  tipo  folhas
dupla, pacote com 50 und.

pacote 170 2,90  



 8 Sexta-Feira, 19 - Maio - 2017 D.O. PODER EXECUTIVO  

35 GUARDANAPO  DE  PAPEL  GRANDE  -33,5X30,0CM  -
Especificação:   folhas  simples,  branco  medidas  33,5x30,0cm
pacote com 50 und.

pacote 170 3,50  

36 HIDROXIDO DE SODIO 1KG (SODA CAUSTICA)- Especificação:
aspecto aract, escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico,
peso molecular 40, formula aractenaoh, grau de pureza aract de
95%, característica adicional soda caustica, embalagem de 1kg.

      Unid. 40 31,90  

37 INSETICIDA  AEROSOL-  Especificação:  ingredientes  ativos:
imiprotrina  0,020%,  permetrina  0,050%,  esbiotrina  0,100%.
composiçao:  ativos,  solventes,  antioxidante,  emulsificantes,
propelentes  e  mascarante.  com  aroma.

     Unid. 60 11,90  

38 LIMPA ALUMINIO 500ML - Especificação: detergente ácido; linear
alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante,
essência e água, embalagem plástica com 500ml.

     Unid. 175 5,30  

39 LIMPA  VIDROS  500ML-  Especificação:  aspecto  físico  líquido
composição: lauril éter, sulfato de sódio, características adicionais
pulerizador com gatilho embalagem plástica com 500 ml.

     Unid. 55 7,10  

40 LUSTRA MOVEIS  200  ML-  Especificação:  componentes  ceras
naturais,  aroma  lavanda,  aplicação  móveis  e  superfícies  lisas
embalagem 200ml

     Unid. 55 4,45  

41 PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO- Especificação: material
coletor  plástico  resistente,  material  cabo  aço  revestido  com
plástico, comprimento cabo 85, dimensões da pá 20x25cm, sem
tampa.

    Unid. 40 8,95  

42 PA COLETORA LIXO C/CABO – Especificação: longo pá de lixo
resistente  e  prática.  possui  cabo  longo  inclinado  a  90  graus,
facilitando a coleta de resíduos

     Unid. 40 13,25  

43 PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO- Especificação :
comprimento 67, largura 40, cor branca, características adicionais,
absorvente/lavavel e duravel

     Unid. 60 6,15  



 9 Sexta-Feira, 19 - Maio - 2017 D.O. PODER EXECUTIVO  

44 PAPEL HIGIENICO 30X10M- Especificação : neutro, branco, folha
duplam  picotada,  rolo  com  30m  x  10cm,  de  1ª  qualidade,
corresponde à classe 1 segundo os critérios definidos na norma
abntnbr 15464-2:2007. componentes atóxicos, não propensos a
causar irritação em contato com a pele, pacote com 4 rolos.

Pacote 300 4,90  

45 RODO DE MADEIRA 40CM- Especificação:  com dupla borracha
de alta resistência para puxar agua, base plástica de espessura
não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas á base do
rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a agua
sobre superfície lisa e plana á primeira passada. o cabo deverá ser
reforçado,  confeccionado  em madeira  resistente,  plastificado  e
perfeitamente adaptado á base. Dimensões: 40 cm de largura da
base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento.

Unid. 30 11,50  

46 RODO PUSH GRANDE- Especificação:  dimensões:51,8x3,5x9,5
com perfil de borracha dupla, puxa mais água - alcança grandes
espaços sem danificar  móveis e paredes -  presilhas para fixar
pano

Unid. 30 15,35  

47 SABAO  DE  COCO  EM  BARRA  100G-  Especi f icação  :
conservante, coadjuvantes, teor de voláteis 32%, embalado em
pacote com 05 barras de 100g cada.

pacote 40 5,85  

48 SABAO EM BARRA 1KG- Especificação : sabão de ácidos graxos
de  soja,  linear  alquil  benzeno,  sulfato  de  sódio,  coadjuvante,
glicerina, agente anti-redeposotante, 1kg com 5 unidades de 200g
cada pct com 5 unidade 200 gramas

pacote 55 7,40  

49 SABAO PO 1KG CX C/ 24UND- Especificação :  biodegradável
sabão em pó, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA,
armazenado em caixade papelão  com 24 unidades  de  01  kg.
composição:  tensoativo  aniônico,  fosfatos,  sais  inorgânicos,
branqueador  óptico,  perfume,  pigmento  e  enzimas

caixa 10 150 ,0
0

 

50 SABONETE 90G- Especificação : aspecto físico sólido, peso 90g,
com perfume,  formato  ovalado,  cores  variadas,  aplicação  pele
normal

Unid. 60 2,58  
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51 SACO  PARA  LIXO  100L-  Especificação  :  capacidade  100l
apresentação peça única, largura 105, altura 75, aplicação coleta
de lixo, embalagem com 05 und.

embalagem 100 4,85  

52 SACO PARA LIXO 50L- Especificação : capacidade 50 litros, cor
azul,  apresentação  peça  única,  largura  63cm,  altura  80cm,
aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades

embalagem 100 5,30  

53 SACO PARA LIXO 30L- Especificação : capacidade 50 litros, cor
azul,  apresentação  peça  única,  largura  63cm,  altura  80cm,
aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades

embalagem 100 4,45  

54 VASSOURANYLON 35- Especificação: nylon, comprimento cerdas
35  características  adicionais  com  cabo,  aplicação  limpeza  em
geral.

Unid. 15 11,15  

55 VASSOURA  DE  NYLON-  Especificação:  Vassoura  de  nylon,
limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas
de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm

Unid. 15 12,00  

  VALOR TOTAL..............................................................................................   
       

 
 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 18 de
Maio de 2017.
 
_________________________________
Lauro Nascimento Sobrinho
Diretor Geral do SAAE
Port. 007/2017- GAB

PREGÃO PRESENCIAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

 Considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo no 022/2017, que deu origem a licitação na modalidade
Pregão Presencial 011/2017, objetivando a Fornecimento de produtos químico e materiais de laboratório para análise de
água, material de limpeza, copa e cozinha, de interesse do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e
Esgoto da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o
resultado apresentado no processo licitatório acima identificado, adjudica todos os itens relacionados na tabela abaixo do
processo licitatório à empresa 2E COMERCIO & SERVIÇOS EIRELE-ME, inscrita no CNPJ nº 19.096.317/0001-00, com
sede na Rua Cumaru, nº 09, Jardim America – Açailândia – Ma, CEP.65.930-000.
 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO  
DESCRIÇÃO:
Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de produtos químico e materiais de laboratório para
análise de água, material de limpeza, copa e cozinha de interesse do SAAE.

ESPECIFICAÇÕES:  
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Item Discriminação Unid.
de medida

Quant. Ad jud icar
Preço Unit.
(R$)

 

01 ácidotricloroisocianúrico (tcca), aspecto físico em pastilha de
20g, fórmula química c3n3o3cl3, peso molecular 232,41, grau
de pureza teor  de cloro ativo mínimo de 90%, número de
referência química cas 87-90-1, similar ou igual produtos da
Neoclor

KG 3000 38,00  

02 Ácido sulfúrico concentrado Frasco 1 141,00  
03 Saco Plástico com Tiossulfato de Sódio, para

coleta de amostra de água clorada 100ml.
Und. 100 6,42  

04 Kit  amônia  para  espectrofotômetro  superfoto  método
INDOTEST

Kit 1 353,00  

05 Kit nitrato para espectrofotômetro superfoto método NTD Kit 1 484,00  

06 Kit nitrito para espectrofotômetro superfoto método NTD Kit 1 399,00  

07 Kit  Ferro  para  espectrofotômetro  superfoto  método
TIOCIANATO

Kit 1 490,00  

08 Kit DQO para espectrofotômetro superfoto método Oxidante
com dicromato

Kit 1 630,00  

09 Kit detergente para espectrofotômetro superfoto método azul
de metileno

Kit 1 540,00  

10 Kit sulfato para espectrofotômetro superfoto método sulfato de
bário

Kit 1 442,00  

11 Kit sulfeto para espectrofotômetro superfoto método azul de
metileno

Kit 1 415,00  

12 Solução de calibração de turbidimetro Frasco 1 263,00  
13 Solução de calibração de colorímetro Frasco 1 447,00  
14 Solução de calibração de pHmetro Frasco 1 128,00  
15 Kit  pra fotômetro de mão da HANNA analise de cloro livre

método DPD
Kit 10 79,00  

16 Kit pra fotômetro de mão da HANNA analise de alcalinidade
método EPA 310,2 metil alaranjado

Kit 2 478,00  

17 Luvas cirúrgicas estéril Cx 6 25,60  
18 Kit microbiologico de Substrato cromogênico com 200 analises

da linha colilert
kit 2 3.730,00  

19 Kit microbiológico tecnobaccolipaper Kit 10 141,00  
20 ÁGUA SANITARIA- Especificação: composição: hipoclorito de

sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro
ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca,
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com
ação  desinfetante  e  bactericida,  acondicionada  em
embalagem plástica de 1 litro.  a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.

Unid. 185 3,47  
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21 ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL- Especificação: gel a base
de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como
suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão. Evapora
rapidamente sem deixar odor residual, concentração alcóolica
na  sua  composição  proporciona  uma  excelente  ação  anti-
séptica, Elimina 99,99% da maioria dos microrganismos em 15
segundos.  Não  necessita  de  água  ou  toalha.  Evita  a
propagação de infecções,  Excelente emoliência,  amacia as
mãos  sem  causar  ressecamento.  Eficácia  Bactericida:
Staphylococus  aureus,  Pseudomonasaeruginosa  e
Salmonella,  armazenado  em  refil  de  500ml.

Unid. 70 7,35  

22 AVENTAL- Especificação: confeccionado com tecido de fibras
inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação
no  pescoço  e  duas  tiras  para  fixação  na  cintura.  forrado;
medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.

Unid. 30 15,50  

23 CERA  LIQUIDA  1L-  Especificação  :  de  1ª  qualidade
composição  dispersões  acrílicas,  emulsão  de  polietileno,
solvente,  preservante,  antiespumante,  resina  fumácia,
plastificante, nivelador, corante, essência e água, embalagem
plástica de 1 litro, caixa com 12 unidades, deverá conter na
embalagem do  produto  a  identificação,  prazo  de  validade,
registro ou notificação na ANVISA/MS.

caixa 15 25,10  

24 DESINFETANTE 500ML- Especificação:  para banheiro com
aroma de  pinho,  floral  ou  lavanda,  com ação  germicida  e
bactericida - frasco com 500 ml.

Unid. 175 5,00  

25 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500 ML- Especificação:
desinfetante  para  banheiro  com aroma de  pinho,  floral  ou
lavanda, com ação germicida e bactericida - frasco com 500
ml.

 
 
Unid.

35 5,00  

26 DESODORIZADOR DE AR 400ML- Especificação:  essência
lavanda, apresentação aerosol, aplicação aromatiza ambiental
embalagem com 400 ml.

 
Unid.

50 10,45  

27 DESODORIZADOR  SANITARIO  35G  -  Especificação:
composição  paradicloro  benzeno  essência  e  corante,  peso
líquido  35  g,  aspecto  físico  tablete  sólido,  características
adicionais suporte plástico para vaso sanitário.

     Unid. 160 2,70  
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28 DETERGENTE 500ML- Especificação: composição tesoativos
aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear
alquibenzeno  sulfonato  de  sódio,  aplicação  remoção  de
gorduras de louças, talheres e panelas, com ou sem aroma,
embalagem com 500ml

Unid. 90 3,15  

29 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA MAD- Especificação: material
corpo  madeira,  tratamento  superficial  envernizado,  material
cerdas sintético, cor cerdas amarelo.

      Unid. 40 4,40  

30 ESCOVAS PARA SANITÁRIO EM PLASTICO- Especificação:
cabo plástico, com cerdas em nylon, de 1ª qualidade. medidas
aproximadas: 32cm x 9cm.

      Unid. 40 7,00  

31 ESPONJA  DUPLA  FACE-  Especificação:  de  limpeza,
composição:  espuma  de  poliuretano  com  agentes  anti-
bactérias e fibra sintética com abrasivo, medindo 110mm x
75mm x 20mm

Unid. 45 1,85  

32 ESPONJA  MULTIUSO  (LA  DE  AÇO)-  Especificação:  de
limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade
mínima,  aplicação  utensílios  de  alumínio,  fardo  com  14
pacotes contendo 8 unidades

fardo 5 52,00  

33 FLANELA  DE  LIMPEZA  40X50CM-  Especificação:  100%
algodão 40 x 50 cm

Unid. 80 5,75  

34 GUARDANAPO  DE  PAPEL  22X22CM  -  Especificação:
material  celulose,  largura 22:  comprimento:  22,  cor  branca,
tipo folhas dupla, pacote com 50 und.

pacote 170 2,90  

35 GUARDANAPO  DE  PAPEL  GRANDE  -33,5X30,0CM  -
Especificação:  folhas simples, branco medidas 33,5x30,0cm
pacote com 50 und.

pacote 170 3,50  

36 HIDROXIDO  DE  SODIO  1KG  (SODA  CAUSTICA)-
Especificação:  aspecto  aract,  escamas  esbranquiçadas,
altamente  higroscópico,  peso  molecular  40,  formula
aractenaoh,  grau  de  pureza  aract  de  95%,  característica
adicional soda caustica, embalagem de 1kg.

      Unid. 40 31,90  

37 INSETICIDA AEROSOL-  Especificação:  ingredientes  ativos:
imiprotrina  0,020%,  permetrina  0,050%,  esbiotrina  0,100%.
composiçao:  ativos,  solventes,  antioxidante,  emulsificantes,
propelentes e mascarante. com aroma.

     Unid. 60 11,90  

38 LIMPA ALUMINIO 500ML - Especificação: detergente ácido;
linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico,
corante, essência e água, embalagem plástica com 500ml.

     Unid. 175 5,30  
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39 LIMPA VIDROS 500ML- Especificação: aspecto físico líquido
composição:  lauril  éter,  sulfato  de  sódio,  características
adicionais pulerizador com gatilho embalagem plástica com
500 ml.

     Unid. 55 7,10  

40 LUSTRA MOVEIS 200 ML- Especificação: componentes ceras
naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas
embalagem 200ml

     Unid. 55 4,45  

41 PA  COLETORA  DE  LIXO  EM  PLASTICO-  Especificação:
material coletor plástico resistente, material cabo aço revestido
com  plástico,  comprimento  cabo  85,  dimensões  da  pá
20x25cm, sem tampa.

    Unid. 40 8,95  

42 PA COLETORA LIXO C/CABO – Especificação: longo pá de
lixo  resistente  e  prática.  possui  cabo longo inclinado a  90
graus, facilitando a coleta de resíduos

     Unid. 40 13,25  

43 PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO- Especificação
:  comprimento  67,  largura  40,  cor  branca,  características
adicionais, absorvente/lavavel e duravel

     Unid. 60 6,15  

44 PAPEL HIGIENICO 30X10M- Especificação : neutro, branco,
folha duplam picotada, rolo com 30m x 10cm, de 1ª qualidade,
corresponde  à  classe  1  segundo  os  critérios  definidos  na
norma  abntnbr  15464-2:2007.  componentes  atóxicos,  não
propensos a causar irritação em contato com a pele, pacote
com 4 rolos.

Pacote 300 4,90  

45 RODO  DE  MADEIRA  40CM-  Especificação:   com  dupla
borracha de alta resistência para puxar agua, base plástica de
espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas
á base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo
remover  a  agua  sobre  superfície  lisa  e  plana  á  primeira
passada.  o  cabo  deverá  ser  reforçado,  confeccionado  em
madeira  resistente,  plastificado e perfeitamente adaptado á
base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo
com 1,20m de comprimento.

Unid. 30 11,50  

46 R O D O  P U S H  G R A N D E -  E s p e c i f i c a ç ã o :
dimensões:51,8x3,5x9,5 com perfil  de borracha dupla, puxa
mais água - alcança grandes espaços sem danificar móveis e
paredes - presilhas para fixar pano

Unid. 30 15,35  

47 SABAO  DE  COCO  EM  BARRA  100G-  Especificação  :
conservante,  coadjuvantes,  teor de voláteis 32%, embalado
em pacote com 05 barras de 100g cada.

pacote 40 5,85  
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48 SABAO EM BARRA 1KG- Especificação : sabão de ácidos
graxos  de  soja,  linear  alquil  benzeno,  sulfato  de  sódio,
coadjuvante, glicerina, agente anti-redeposotante, 1kg com 5
unidades de 200g cada pct com 5 unidade 200 gramas

pacote 55 7,40  

49 SABAO PO 1KG CX C/ 24UND- Especificação : biodegradável
sabão  em  pó,  grão  azul,  1ª  qualidade,  com  registro  na
ANVISA, armazenado em caixade papelão com 24 unidades
de  01  kg.  composição:  tensoativo  aniônico,  fosfatos,  sais
inorgânicos,  branqueador  óptico,  perfume,  pigmento  e
enzimas

caixa 10 150,00  

50 SABONETE 90G- Especificação : aspecto físico sólido, peso
90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação
pele normal

Unid. 60 2,58  

51 SACO PARA LIXO 100L-  Especificação  :  capacidade  100l
apresentação peça única,  largura 105,  altura 75,  aplicação
coleta de lixo, embalagem com 05 und.

embalagem 100 4,85  

52 SACO PARA LIXO 50L- Especificação : capacidade 50 litros,
cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm,
aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades

embalagem 100 5,30  

53 SACO PARA LIXO 30L- Especificação : capacidade 50 litros,
cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm,
aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades

embalagem 100 4,45  

54 VASSOURANYLON  35-  Especificação:  nylon,  comprimento
cerdas  35  características  adicionais  com  cabo,  aplicação
limpeza em geral.

Unid. 15 11,15  

55 VASSOURA DE NYLON- Especificação: Vassoura de nylon,
limpeza geral,  com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm)
cerdas  de  nylon  na  cor  preta,  cabo  de  madeira  medindo
1,30mt x 22mm

Unid. 15 12,00  

            VALOR TOTAL..............................................................................................     

O pregoeiro informa ainda, que os autos do processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados a parti da data
desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do Município de Açailândia – SAAE Serviço Autônomo de Água
e Esgoto.
 
Açailândia - MA, em 12 de maio de 2017.
 
_____________________________
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro 
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