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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

EMPRESA: MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI ME

CNPJ: 03.665.323/0001-92

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): AV ENGO ANYSIO DA ROCHA COMPASSO Nº 5696, BAIRRO: APONIÃ

TELEFONE/FAX: (69) 3225-0924

E-MAIL: marifossa@hotmail.com

REPRESENTANTE: MARIANGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO ÁREA UND QUANT. VALOR TOTAL 

LOTE I

1 5714,3 H/M 1000 480,00 480.000,00

LOTE II

2 40824 H/H 1202,73 156,00 187.625,88

LOTE III

3 20935 H/H 884,67 156,00 138.008,52

LOTE IV

4 59505,07 H/H 912,6 156,00 142.365,60

VALOR TOTAL : R$ 948.000,00

VALOR TOTAL DOS ITENS ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 948.000,00

NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Porto Velho – RO, 06 de maio de 2020.

VALOR 
UNITÁRIO 

DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE SANITIZAÇÃO COM CAMINHÃO 
HIDROJATO: A desinfecção por hidrojato consiste na 
limpeza dos ambientes abertos e desinfecção de 
superfícies grandes e extensas, de forma a promover a 
remoção de resquicios de virus transmissores do covid-19 
novo coronavirus; mediante aplicação de químicos 
específicos para desinfecção de superficies, de ação 
rápida, que elimine vírus,  não tóxicos, inodoros, não 
corrosivo ou abrasivo,= Biodegradavel,  registrado na 
Agencia Nacional de Vigilancia de Sáude respeitando a 
nota técnica nº22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/, com 
comprovaçao de efetividade contra o corona virus 
jateados de forma auto-mecânizada por implemento de 
caminhão, operado por mão de obra adequada e treinada 
para exeução dos serviços fazendo uso de todos os 
Equipamentos de Proteção Individual EPI’S regidos por 
norma técnica, nas superfícies das diversas áreas 
abertas. Os serviços serão executados em superfícies 
tais como: calcadas, logradouros, praças e demais 
instalações. 

DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: 
Limpeza dos ambientes e desinfecção de superfícies em 
geral, de forma a promover a remoção de resquícios de 
vírus transmissores do covid-19 novo coronavirus; 
mediante aplicação de químicos específicos para 
desinfecção de superficies, de ação rápida, que elimine 
vírus,  não tóxicos, inodoros, não corrosivo ou 
abrasivo, biodegradavel,  registrado na Agencia Nacional 
de Vigilancia de Sáude respeitando a nota técnica 
nº22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/, com comprovaçao de 
efetividade contra o corona virus borrifados com 
atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 
fitosanitário com potencia mínima de 1,7CV a 6500rpm, 
por mão de obra adequada e treinada para exeução dos 
serviços fazendo uso de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual EPI’S regulamentados por norma  (ex: 
mascaras, luvas e vestimentas adequadas entre outros 
epi’s), nas superfícies tais como: pisos, paredes/ 
divisórias, tetos, portas/ visores, janelas, 
equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 
condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais 
instalações como feiras mercados UBS, UPAs abrigos 
municipais, locais onde possam ter ocorrido óbitos 
suspeitos ou comprovados por COVID-19 e veículos 
oficiais que estejam a disposição das equipes no 
enfrentamento a proliferação do COVID-19 em Porto Velho.

DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: 
Limpeza dos ambientes e desinfecção de superfícies em 
geral, de forma a promover a remoção de resquícios de 
vírus transmissores do covid-19 novo coronavirus; 
mediante aplicação de químicos específicos para 
desinfecção de superficies, de ação rápida, que elimine 
vírus,  não tóxicos, inodoros, não corrosivo ou 
abrasivo, biodegradavel,  registrado na Agencia Nacional 
de Vigilancia de Sáude respeitando a nota técnica 
nº22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/, com comprovaçao de 
efetividade contra o corona virus borrifados com 
atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 
fitosanitário com potencia mínima de 1,7CV a 6500rpm, 
por mão de obra adequada e treinada para exeução dos 
serviços fazendo uso de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual EPI’S regulamentados por norma  (ex: 
mascaras, luvas e vestimentas adequadas entre outros 
epi’s), nas superfícies tais como: pisos, paredes/ 
divisórias, tetos, portas/ visores, janelas, 
equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 
condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais 
instalações como feiras mercados UBS, UPAs abrigos 
municipais, locais onde possam ter ocorrido óbitos 
suspeitos ou comprovados por COVID-19 e veículos 
oficiais que estejam a disposição das equipes no 
enfrentamento a proliferação do COVID-19 em Porto Velho.

DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: 
Limpeza dos ambientes e desinfecção de superfícies em 
geral, de forma a promover a remoção de resquícios de 
vírus transmissores do covid-19 novo coronavirus; 
mediante aplicação de químicos específicos para 
desinfecção de superficies, de ação rápida, que elimine 
vírus,  não tóxicos, inodoros, não corrosivo ou 
abrasivo, biodegradavel,  registrado na Agencia Nacional 
de Vigilancia de Sáude respeitando a nota técnica 
nº22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/, com comprovaçao de 
efetividade contra o corona virus borrifados com 
atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 
fitosanitário com potencia mínima de 1,7CV a 6500rpm, 
por mão de obra adequada e treinada para exeução dos 
serviços fazendo uso de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual EPI’S regulamentados por norma  (ex: 
mascaras, luvas e vestimentas adequadas entre outros 
epi’s), nas superfícies tais como: pisos, paredes/ 
divisórias, tetos, portas/ visores, janelas, 
equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 
condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais 
instalações como feiras mercados UBS, UPAs abrigos 
municipais, locais onde possam ter ocorrido óbitos 
suspeitos ou comprovados por COVID-19 e veículos 
oficiais que estejam a disposição das equipes no 
enfrentamento a proliferação do COVID-19 em Porto Velho. 
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