
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 /2020-CMP 
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2020-CMP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas/Pa, Sr. HESIO MOREIRA FILHO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor com base no inciso XX do artigo 4° da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, após análise e parecer final da Controladora Geral da Câmara Municipal 
de Paragominas sobre o processo de licitação, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, resolve: 

1. HOMOLOGAR o Processo Administrativo nº 009/2020-CMP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2020-CMP, para que produza os devidos efeitos legais. 
Assim, nos termos da legislação vigente, fica HOMOLOGADO o presente certame – que teve como 
vencedora a empresa: J M POZZER EIRELI, CNPJ nº 17.041.496/0001-44, estabelecida na Av. Raimundo 
Pedro da Silva, 809 - Tropical / Paragominas/Pa – aonde ficam homologados os itens: 
 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Valor unit Valor Total 

1 100 LITRO 

ÁGUA SANITÁRIA - Produto para limpeza à base 
de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro 
ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto 
biodegradável, bactericida e germicida. O produto 
deverá apresentar: rótulo indicando data de 
validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo 
e composição do produto e conteúdo líquido. 
Embalagem individual, em plástico, material flexível 
e resistente, com 01 litro. R$ 2,55 R$ 255,00 

2 50 LITRO 
ÁLCOOL GEL Para limpeza em geral. Embalagem 
tipo frasco plástico 01 litro, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade R$ 0,00 R$ 0,00 

3 50 LITRO 

ALCOOL Hidratado, 65 INPN 70%, para limpeza 
em geral. Embalagem tipo frasco plástico com 01 
litro, contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. R$ 7,26 R$ 363,00 

4 12 UNID 
Balde de plástico, com alça de metal, com 
capacidade para 15 litros. R$ 7,91 R$ 94,92 

5 120 LITRO 
DESINFETANTE- Para limpeza pesada, aroma 
Pinho, embalagem de 01 litro. 

R$ 4,10 R$ 492,00 

6 120 UNID 

DESODORIZANTE - Tipo aerossol (desodorizador), 
com ação neutralizante, embalagem metálica com 
tampa plástica, contendo dados do fabricante, 
composição e prazo de validade mínima. Frasco 
com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) ml R$ 8,98 R$ 1.077,60 

7 120 LITRO 

Detergente líquido tipo desincrustante, para 
limpeza de pisos e outras superfícies, tensoativo 
biodegradável, embalagem em frasco plástico de 01 
litro. R$ 5,97 R$ 716,40 

8 80 UNID 

Detergente líquido para lavar louças, neutro, 
aplicação remoção de gorduras de louças, talheres 
e panelas, com tensoativo biodegradável. Contendo 
dados do fabricante, composição e prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem: frasco com 500 ml. R$ 1,80 R$ 144,00 



 
 
 
 
 
 

9 60 UNID 

ESPONHA DUPLA FACE - Para lavagem de 
louças e limpeza em geral, material fibra sintética, 
formato retangular, aplicação em utensílios 
domésticos e espuma de poliuretano, macia. R$ 0,55 R$ 33,00 

10 60 PACOTE 
FIBRA LIMPEZA PESADA Para lavagem de louças 
e limpeza em geral, formato 100mm x 260mm, 
pacote com 10 unidades. R$ 31,41 R$ 1.884,60 

11 60 UNID 
Flanela para limpeza 100 % algodão, pelúcida em 
ambos os lados, medindo aproximadamente 
(variável 10%) 40x60cm na cor branca R$ 2,85 R$ 171,00 

12 50 PACOTE 

ESPONJA DE AÇO Biodegradável; aplicação em 
utensílios domésticos; embalagem com peso líquido 
mínimo de 60 (sessenta) gramas. Pacote com 08 
unidades. R$ 1,40 R$ 70,00 

13 150 UNID 
LIMPA VIDROS Com pulverizador em gatilho. 
Embalagem com 500 ml, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

R$ 7,29 R$ 1.093,50 

14 200 PACOTE 

PAPEL HIGIÊNICO  Rolo com 30m x 10cm cada, 
neutro, folha simples, gofrado e picotado, alta 
qualidade, cor branca, 100% celulose virgem de 
primeira qualidade. Embalagem: pacote com 04 
(quatro) unidades, contendo identificação do 
produto e marca do fabricante.  R$ 3,30 R$ 660,00 

15 50 PACOTE 

Papel Toalha Interfolhas, 2 dobras, com as 
seguintes características: Composição do papel e 
matéria prima: 100% celulose virgem, sem perfume; 
Cor: branca, alvo gofrado; Alvura ISSO: maior que 
85%; Quantidades de pintas: menor que 5 MM2/M2; 
Tempo de absorção da água: menor que 6 
segundos; Capacidade de absorção: da água: 
maior que 5 G/G; Quantidades de furos: menor que 
10 MM2/M2; Resistência à tração: tração a úmido 
maior que 90 N/M; Formato 23x23 cm. Embalagem: 
Pacote com 4 unidade com 250 folhas; Qualidade 
do papel: sem sujidade, homogênea, suave e 
macia, resistente, com boa absorção, neutro, de 
primeira qualidade.  R$ 11,30 R$ 565,00 

16 280 UNID 

DETERGENTE SANITÁRIO Tipo gel adesivo, com 
aplicador que evita o contato com o produto e com 
o vaso sanitário (sem cestinha ou qualquer outro 
tipo de suporte), embalagem contendo dados do 
fabricante, composição e prazo de validade. Caixa 
contendo um aplicador e no mínimo seis discos de 
gel (38 gramas). R$ 10,09 R$ 2.825,20 

17 20 UNID 
RODO Com base de madeira contendo 02 (duas) 
borrachas, cabo de madeira rosqueável, Medindo 
40cm. 

R$ 6,46 R$ 129,20 

18 50 UNID Sabão neutro em tabletes de 200gramas. 
R$ 1,63 R$ 81,50 

19 50 PACOTE 

SABÃO EM PÓ Biodegradável, com sistema 
exclusivo para roupas coloridas, Embalagem com 
500 gramas, contendo o nome do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Apresentar 
Registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. R$ 3,80 R$ 190,00 



 
 
 
 
 
 

20 100 UNID 

Sabonete líquido para limpeza das mãos, 
perolado, perfume suave, contendo agentes 
biodegradáveis, embalagem com 500 ml, contendo 
o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. R$ 12,70 R$ 1.270,00 

21 120 UNID 
PANO DE CHÂO  Algodão cru, lavado, tipo saco, 
reforçado, na cor branca, medindo 65 X 40 cm, com 
variação até 5% para mais ou para menos. 

R$ 4,80 R$ 576,00 

22 60 PACOTE 
Saco para lixo de uso doméstico, de polietileno 
com capacidade para 100 (cem) litros na cor preta. 
Embalagem com 100 unidades. R$ 2,41 R$ 144,60 

23 60 PACOTE 
Saco para lixo de uso doméstico, de polietileno 
com capacidade para 40 (quarenta) litros na cor 
preta. Embalagem com 100 unidades. 

R$ 2,20 R$ 132,00 

24 10 UNID 

 Vassoura nylon -  vassoura com cabo para 
limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em 
geral. Cerdas em leque, macias de nylon, base em 
polipropileno, fixação do cabo com sistema de 
rosca. Medida aproximada do cabo: 120 cm. 
Medida aproximada da vassoura: 31x19x6cm. R$ 7,76 R$ 77,60 

25 20 UNID 

Vassoura de piaçava, tipo leque, com cabo de 
madeira revestido de plástico, fixação do cabo com 
sistema de rosca. Medida aproximada do cabo: 120 
cm. Medida aproximada da vassoura: 30x19x6cm R$ 6,83 R$ 136,60 

26 30 UNID 
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 
Com suporte 

R$ 8,50 R$ 255,00 

27 60 UNID 
LIMPA ALUMÍNIO Para limpeza de materiais em 
alumínio, embalagem de frasco plástico de 500ml. 

R$ 1,81 R$ 108,60 

28 50 UNID 
PANO PARA LIMPEZA  Multiuso, tipo perfex, 
acondicionado em embalagem com 05 unidades, 
com agente antibacteriano. 

R$ 3,10 R$ 155,00 

29 30 UNID 

LUVA PARA LIMPEZA  Confeccionada em 
borracha látex; para multiuso, cano curto; tipo todos 
os dedos, antialérgica, cor amarela, embalagem 
com 1 par. Tamanho P. 

R$ 3,40 R$ 102,00 

30 12 UNID 

LIMPADOR DE CHÃO TIPO MOP GIRATÓRIO: 
Altura do cabo 104 a 128 cm, capacidade em uso 5 
a 8 litros, capacidade total 12 litros, alças flexiveis 
para facilitar o transporte e o manuseio. Conteudo 
da embalagem, 01 balde com alça, cesto e 
moldura, 1 cabo telescópico com base, cabo inferior 
e superior, 1 refil microfibra, composição/material 
Aço inox/Polipropileno R$ 85,63 R$ 1.027,56 

31 50 UNID 
Refil esfregão mop, refil de microfibra para balde 
spin Mop esfregão Mop universal 

R$ 27,00 R$ 1.350,00 

32 12 UNID 
PÁ PARA LIXO Confeccionada em material 
plástico, com cabo de madeira, perfeitamente reto e 
lixado ou plastificado. R$ 5,86 R$ 70,32 



 
 
 
 
 
 

33 60 UNID 

INSETICIDA  - Multi inseticida tipo aerosol, sem 
cheiro, não contendo clorofluorcarbono-CFC, a 
base de água, de baixa toxicidade, com registro na 
ANVISA. Embalagem contendo o nome do 
fabricante, indicação para uso doméstico, data de 
fabricação e prazo de validade. Embalagem: frasco 
de 300ml R$ 9,78 R$ 586,80 

34 20 UNID 
GUARDANAPO DE TECIDO  Branco, 100% 
algodão, medindo no mínimo 40x38cm. 

R$ 3,38 R$ 67,60 

35 60 UNID 

LUSTRA MÓVEIS A base de ceras naturais, 
perfume suave, com ação de secagem rápida, 
embalagem plástica de 200 ml, contendo dados do 
fabricante, composição e prazo de validade. 

R$ 5,56 R$ 333,60 

36 96 UNID 

LIMPA PORCELANATO: Limpador para pisos tipo 
porcelanato, embalagem de 05 litros, contento 
dados do fabricante, composição e prazo de 

validade. R$ 94,58 R$ 9.079,68 

TOTAL 
R$ 

26.318,88 

 
 
Valor Global: R$ 26.318,88 (vinte e seis mil trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) 
Paragominas/PA, 06 de julho de 2020. 
 
 
 
 

 
 

HESIO MOREIRA FILHO 
           Vereador Presidente da CMP 
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