
Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal 
Avenida do Cerrado, n° 999 - Parque Lozandes - Goiânia – GO CEP 74.884-900 
Fone/Fax: 3524-1570 / 3524-1503 | e-mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br 

Secretaria Municipal de Saúde 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095 de 2019, REFERENTES AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019 – SRP 

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde 
Processo nº: Bee 9096 
Objeto: Aquisição de materiais de consumo (lavanderia) para atender as necessidades da SMS de 
Goiânia, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital 
e seus Anexos. 
Prazo: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do extrato da ata. 

 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA   – CNPJ: 00.987.668/0001-74

Item QTd UNID Descrição Marca Pr. Unit. Pr. Total 

1 3000 kg 

ALVEJANTE E GERMICIDA BASE DE 
CLORO- em pó branco, a base de cloro ativo mínimo 
10% alcalinidade total (Na20) máxima de 10% PH 
(solução aquosa 1%) entre 8 e 10, contendo agentes 
sequestrantes e alcalinizantes. Acondicionados em 
embalagens de 20 a 25 kg. A embalagem e tampa 
resistentes a fim de manterem as propriedades do 
produto e impedir rupturas e perdas durante o 01 
417645 | transporte e manipulação Com registro na 
KG 3000 ANVISA/MS. A contratada deverá 
oferecer na primeira entrega e sem Ônus para 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 168 
Canecas dosadoras para distribuição nas 
Unidades. Descrição Canecas Dosadoras: Material 
em plástico, resistente a produtos corrosivos, 
capacidade de 250ml, coloração opaca, com 
graduação e alça. 

Dety 8,33 24.990,00 

2 3000 Lts 

AMACIANTE DE ROUPA CONCENTRADO- 
líquido, concentrado, biodegradável, para todos os 
tipos de 02 491497 | tecido, com perfume agradável, 
com tensoativos, L 3000 cor clara, pH: 2,0 a 4,0, 
capaz de conservar a tonalidade e promover a maciez. 
Acondicionado em bombona com 20 a 25 litros. Com 
registro na ANVISA/MS. A contratada deverá 
oferecer na primeira entrega e sem Ônus para 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 168 
Canecas Unidades dosadoras para distribuição nas 
Descrição Canecas Dosadoras: Material em 
plástico, resistente a produtos corrosivos, 
capacidade de 250ml, coloração opaca, com 
graduação e alça. 

Dety 3,66 10.980,00 
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3 5250 Kg 

SABÃO EM PÓ- para lavagem de roupas 
hospitalares, suavemente perfumado, à base de 
tensoativos aniônicos e agentes alcalinizantes, de 
baixo poder espumante, com agente de anti- 
reposição, com branqueante óptico, pH (solução 
aquosa 1%) entre 10 e 12, alcalinidade total (Na20) 
entre 27 e 33%, alcalinidade livre (Na20) entre 15 e 
21%, efetivos a baixas temperaturas, para todos os 
tipos de tecidos e sujidade. Deverá assegurar ação 
mecânica integral. Acondicionado em saco polietileno 
contendo 20 a 25 Kg. Com registro na 

ANVISA/MS. 

Dety 6,66 

34.965,00 

4 1000 Kg 

NEUTRALIZADOR PÓ AÇÃO RESIDUAL- para 
neutralização dos tecidos, através de agente redutor e 
coadjuvantes, sequestrantes de ferro, apresentado na 
forma de pó na cor branca, com odor característico, 
pH: 4,5 a 6,5. Deverá ser capaz de neutralizar o cloro 
residual, evitando o amarelamento da roupa e o 
desgaste prematuro das fibras, reduzindo o número de 
enxágues finais, com preservação do brilho e da 
tonalidade das cores. Acondicionado em bombona 
contendo 20 a 25 Kg. Com registro na ANVISA/MS. 
A contratada deverá oferecer na primeira entrega 
e sem ônus para Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia 168 Canecas dosadoras para distribuição 
nas Unidades. Descrição Canecas Dosadoras: 
Material em plástico, resistente a produtos 
corrosivos, capacidade de 250ml, coloração opaca, 
com graduação e alça. 

Dety 5,40 5.400,00 

5 2800 Kg 

DETERGENTE EM PASTA - para umectação e 
pré- lavagem, neutro para roupas com sujidade 
pesada. Contendo tensoativos aniônicos e não iônicos 
com PH (produto puro) entre 6,5 e 7,5 levemente 
perfumado, totalmente solúvel em água, 
biodegradável, ideal para todos os tipos de tecidos. 
Acondicionado em bombona contendo 20 a 30 Lt. 
Com registro na ANVISA/MS. A contratada deverá 
oferecer na primeira entrega e sem Ônus para 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 168 
Canecas dosadoras para distribuição nas 
Unidades. Descrição Canecas Dosadoras: Material 
em plástico, resistente a produtos corrosivos, 
capacidade de 250ml, coloração opaca, com 
graduação e alça. 

Dety 6,42 17.976,00 

Valor total:  R$  94.311,00 (Noventa e quatro mil trezentos e onze reais) 

Valor total do processo: R$   94.311,00 (Noventa e quatro mil trezentos e onze reais) 

Fátima Mrué 
Secretária 
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