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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 

 
O Município de Rio Bananal, por meio da Prefeitura Municipal de Rio Bananal com sede à Avenida 14 de Setembro, nº 887, Centro, Rio 

Bananal-ES, CEP: 29.920-000, Tel.: (27) 3265-2900, inscrito no CNPJ sob o nº 27.744.143/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal  Felismino Ardizzon, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF 559.748.307-25, RG 365.060-ES, residente na Avenida 

Henrique Gaburro, Bairro Santo Antônio, Rio Bananal - ES, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e o representante da empresa 

abaixo caracterizado: 

Foi classificada a seguinte empresa: 
 
01- Poli Comercial Eireli Epp, inscrita no CNPJ 07.255.426/0001-35, Insc. Estadual 082.310.29-7, com sede à Rua Capitão José Maria, nº 
539, Bairro Araçá, Linhares-ES, CEP: 29901-455, Tel. (27)3264-2940 ou (27)3151-0150, Email: poli.comercial@hotmail.com, poli.vendas01 
@hotmail.com,  neste  ato representada por sua representante legal, a Sr.ª Ivânia Buzatto, brasileira, solteira, contadora, portadora do CPF 
nº 017.106.357-03, RG: 1.071.169 SSP/ES, residente e domiciliada na Rua Capitão José Maria, nº 539, Apt.101, Bairro Araçá, Linhares-ES, 
CEP:29901-455, doravante denominado FORNECEDOR. 
 
 Considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 010/2018, RESOLVE 
registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e 
demais legislações pertinentes em conformidade com as disposições a seguir:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – Esta ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e Utensílios Domésticos para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado no Edital do Pregão Presencial nº 032/2018, que passa a 
fazer parte desta, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante classificada. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 - O preço a ser pago coincide com o valor registrado no Anexo I desta Ata, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de 
tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos produtos;  
2.2 - O preço do FORNECEDOR será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento;  
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização 
de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante 
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
2.4 - Os quantitativos do objeto constante desta ata foram mensurados de forma estimativa, ficando facultada a administração adquiri-los no 
todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba ao licitante vencedor qualquer indenização pelos quantitativos não 
solicitados. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, a PMRB/ES deverá:  
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;  
c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.  
3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, 
não puder cumprir o compromisso, a PMRB/ES poderá:  
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam 
motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;  
b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.  
3.3 - Não logrando êxito nas negociações, a PMRB/ES deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas 
cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa;  
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, não superior ao preço de mercado, para 
que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas;  
3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo na vigência da Ata, com comprovação da parte interessada da ocorrência de fato 
imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos, desde que a causa da 
majoração não seja imputada à parte requerente;  
3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de 
forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 
interessada;  
3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte 
interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de 
preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.  
3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:  
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da 
vigência da Ata;  
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;  
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da 
ocorrência do evento.  
3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento da Ata, precedida de análise pelo Prefeito Municipal, não podendo 
exceder o preço praticado no mercado.  

 
CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:  
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:  
a) Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;  
b) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;  
c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;  
d) Incorrer em inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.  
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4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de 
dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.  
4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por 
decisão da autoridade superior da PMRB/ES;  
4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de 
infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento;  
4.3 - Da decisão da autoridade superior da PMRB/ES se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com 
aviso de recebimento;  
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na 
imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação;  
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
5.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador.  
5.1.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão 
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
5.1.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com 
o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
5.1.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
5.2 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.  
5.3 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência da ata. 
5.4 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.  
6.2 - Será incluído, na respectiva ata de registro de preços na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou 
serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  
6.2.1 - O registro a que se refere o item 6.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento 
pelo primeiro colocado da ata. 
6.3 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, ou seja,de 13/04/2018 á 13/04/2019, vedada a sua 
prorrogação. 
6.4 - O prazo de vigência das contratações decorrentes do Registro de Preço apresentará como termo inicial o recebimento da Ordem de 
Fornecimento, tendo como termo final o recebimento definitivo dos produtos ou serviços pela PMRB/ES, observados os limites de prazo de 
entrega ou execução fixados no Termo de Referência - Anexo I do Edital.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TERMO CONTRATUAL 
7.1 – Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR com preços registrados será convocado para assinar o Contrato, 
devendo comparecer para assinatura no prazo de 5 (cinco) dias úteis;  
7.2 – O contrato constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na 
Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei nº. 8.666/1993;  
7.3 - Se o FORNECEDOR, no ato da assinatura do Contrato não mantiver as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o 
Contrato; 
7.4 - O FORNECEDOR que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no edital do Pregão Presencial Nº 
032/2018; 
7.5 - A PMRB/ES convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) do Registro de Preços para retirar a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Fornecimento.  
7.6 - O prazo para a retirada da Ordem de Fornecimento e entrega dos materiais é de 02 (duas) horas após a convocação.  
 

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS 
8.1 - As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos e critérios recebimento, as obrigações da Administração e do 
FORNECEDOR registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital do Pregão Presencial Nº 032/2018, 
Termo de Referência e Contrato Administrativo. 
                                                                                                                                                           Rio Bananal /ES, em 13 de Abril de 2018.  
 
ÓRGÃO GERENCIADOR  

__________________________________________________ 
Município de Rio Bananal 

Felismino Ardizzon  
Prefeito Municipal 

 
FORNECEDOR 

_________________________________________________ 
Poli Comercial Eireli Epp 

Ivânia Buzatto 
CPF nº 017.106.357-03 

Representante Legal da Empresa   
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 010/2018, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Rio Bananal-ES e 

a empresa  Poli Comercial Eireli Epp cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização do Pregão Presencial nº 032/2018.  

 
Processo n° 7702/2017 - Secretaria Municipal de Obras         

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

1 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 
litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 
composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

60 Limpadua R$       2,59 R$      155,40 

5 Unid Álcool etílico hidratado em gel, 65º INPM, acondicionado em embalagem de 500 ml. Caixa 
com 24 unidades 

12 Proervas R$     47,94 R$      575,28 

6 Unid Álcool etílico hidratado 92,8° INPM, com baixo teor de água. Embalagem de 01 litro. Caixa 
com 12 unidades 

12 Hiperalcool R$       7,67 R$         92,04 

10 Unid Brilha alumínio 500ml. Produto específico para limpar superfícies em alumínio, 
proporcionando uma solução de limpeza ágil e prática, clareando manchas e recuperando 
o brilho da superfície. A base de ácidos: sulfônico, fluorídrico e muriático e água potável. 
Embalado em frasco inquebrável e transparente, com bico dosador. 

18 Brilha 
Luminoso 

R$       3,31 R$         59,58 

13 Unid Canecão de alumínio reforçado, cabo de madeira, com capacidade para no mínimo 04 
litros 

1 Abc R$     40,58 R$         40,58 

24 Unid Coador de café em tecido algodão flanelado, com 16 cm diâmetro - cabo reforçado. 15 Triutil R$       5,96 R$         89,40 

28 Unid Desinfetante limpador para piso, perfume de longa duração (fragrância lavanda), frasco de 
2 litros. 

50 Limpadua  R$     15,19  R$      759,50 

Valor Total do Processo R$      1.771,78 

 
Processo n° 7733/2017 - Secertaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

1 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 litro. 
Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 
composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

72 Limpadua R$       2,59 R$      186,48 

6 Unid Álcool etílico hidratado 92,8° INPM, com baixo teor de água. Embalagem de 01 litro. Caixa 
com 12 unidades 

24 Hiperalcool R$       7,67 R$      184,08 

10 Unid Brilha alumínio 500ml. Produto específico para limpar superfícies em alumínio, 
proporcionando uma solução de limpeza ágil e prática, clareando manchas e recuperando o 
brilho da superfície. A base de ácidos: sulfônico, fluorídrico e muriático e água potável. 
Embalado em frasco inquebrável e transparente, com bico dosador. 

2 Brilha 
Luminoso 

 R$       3,31  R$           6,62  

18 Unid Colher de sopa inteiramente em aço inox, lisa, de 1ª linha medindo no mínimo 17cm de 
comprimento, isenta de rebarbas ou arestas cortantes. 

6 Martinox  R$       5,22   R$         31,32  

23 Unid Coador de café em tecido algodão flanelado, com 100 mm diâmetro - cabo em metal 
plastificado. 

3 Zebina  R$       4,98   R$         14,94  

27 Unid Desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida lavanda 02 litros. Funções: 
limpa, desinfeta e perfuma caixa com 06 unidades 

48 Sanol  R$       9,95   R$       477,60  

28 Unid Desinfetante limpador para piso, perfume de longa duração (fragrância lavanda), frasco de 
2 litros. 

100 Limpadua  R$     15,19   R$    1.519,00  

Valor Total do Processo R$      2.420,04 

 
Processo n° 7832 - Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer 

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

74 Fardo Papel higiênico 10 cm x 60 m, folha simples de alta qualidade, picotado, texturizado, 
composto de 100% de celulose virgem, não reciclavel embalagem com bo visibilidade. 
Fardo com 64 unidades. 

10 Otimo  R$     77,55   R$      775,50  

Valor Total do Processo R$      775,50 

 
Processo n° 7849/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social        

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

1 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 
litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 
composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

48 Limpadua R$       2,59 R$      124,32 

6 Unid Álcool etílico hidratado 92,8° INPM, com baixo teor de água. Embalagem de 01 litro. 
Caixa com 12 unidades 

48 Hiperalcool R$       7,67 R$      368,16 

12 Unid Canecão de alumínio com capacidade para 03 litros 3 Abc  R$     33,95   R$      101,85  

23 Unid Coador de café em tecido algodão flanelado, com 100 mm diâmetro - cabo em metal 
plastificado. 

5 Zebina  R$       4,98   R$        24,90  

27 Unid Desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida lavanda 02 litros. 
Funções: limpa, desinfeta e perfuma caixa com 06 unidades 

12 Sanol  R$       9,95   R$      119,40  

Valor Total do Processo R$      738,63 

 
Processo n° 7856/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social        

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

1 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 
litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 
composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

12 Limpadua R$      2,59 R$        31,08 

5 Unid Álcool etílico hidratado em gel, 65º INPM, acondicionado em embalagem de 500 ml. 
Caixa com 24 unidades 

8 Proervas R$     47,94 R$        383,52 

19 Unid Copo de vidro liso, incolor, com capacidade para 300 ml, para água/suco. 6 Nadir  R$         7,10 R$           42,60 

22 Unid Cloro puro acondicionado em embalagem de 02 litros.  12 Limpadua   R$          5,55 R$         66,60 

23 Unid Coador de café em tecido algodão flanelado, com 100 mm diâmetro - cabo em metal 
plastificado. 

5 Zebina  R$         4,98 R$          24,90 

27 Unid Desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida lavanda 02 litros. 
Funções: limpa, desinfeta e perfuma caixa com 06 unidades 

6 Sanol R$         9,95 R$     59,70 

Valor Total do Processo R$      608,40 

 
Processo n° 7857/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social 

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

1 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 
litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 

25 Limpadua  R$       2,59   R$         64,75  
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composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

5 Unid Álcool etílico hidratado em gel, 65º INPM, acondicionado em embalagem de 500 ml. 
Caixa com 24 unidades 

40 Proervas  R$     47,94   R$   1.917,60  

6 Unid Álcool etílico hidratado 92,8° INPM, com baixo teor de água. Embalagem de 01 litro. 
Caixa com 12 unidades 

10 Hiperalcool  R$       7,67   R$         76,70  

11 Par Bota em PVC Cano Longo, Branca.  Numeração: 38. Bota com forro e cano macio 
impermeável. Aplicações: restaurantes, indústria alimentícia, atividades agrícolas e 
atividades de lazer 

3 Vulcabras  R$     69,84   R$      209,52  

12 Unid Canecão de alumínio com capacidade para 03 litros 3 Abc  R$     33,95   R$      101,85  

15 Unid Caixa Organizadora feita em plástico, fechamento com trava Dimensões aproximadas 
(L)67,0 X(P)43,0 X(A)33,5cm. 

5 Unijet  R$     59,00   R$      295,00  

17 Pct Colher plástica descartável na cor branca ou translúcida medindo 15 a 16 cm de 
comprimento. O produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, 
deformações, rebarbas ou arestas. Embalagem com no mínimo 50 unidades 

60 Strawplast  R$       5,62   R$      337,20  

19 Unid Copo de vidro liso, incolor, com capacidade para 300 ml, para água/suco. 12 Nadir  R$       7,10   R$         85,20  

Valor Total do Processo R$      3.437,62 

 
Processo n° 7870/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social 

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

1 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 
litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 
composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

48 Limpadua  R$       2,59   R$      124,32  

3 Unid Amaciante para roupas embalagem de 2 litros. Caixa com 06 unidades 12 Limpadua  R$       5,80   R$         69,60  

5 Unid Álcool etílico hidratado em gel, 65º INPM, acondicionado em embalagem de 500 ml. 
Caixa com 24 unidades 

20 Proervas  R$     47,94   R$      958,80  

23 Unid Coador de café em tecido algodão flanelado, com 100 mm diâmetro - cabo em metal 
plastificado. 

3 Zebina  R$       4,98   R$         14,94  

27 Unid Desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida lavanda 02 litros. 
Funções: limpa, desinfeta e perfuma caixa com 06 unidades 

18 Sanol  R$       9,95   R$      179,10  

Valor Total do Processo R$      1.346,76 

 
Processo n° 7875/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social 

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

1 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 
litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 
composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

12 Limpadua  R$       2,59   R$         31,08  

5 Unid Álcool etílico hidratado em gel, 65º INPM, acondicionado em embalagem de 500 ml. 
Caixa com 24 unidades 

8 Proervas  R$     47,94   R$      383,52  

12 Unid Canecão de alumínio com capacidade para 03 litros 1 Abc  R$     33,95   R$         33,95  

19 Unid Copo de vidro liso, incolor, com capacidade para 300 ml, para água/suco. 6 Nadir  R$       7,10   R$         42,60  

22 Unid Cloro puro acondicionado em embalagem de 02 litros.  12 Limpadua  R$       5,55   R$         66,60  

23 Unid Coador de café em tecido algodão flanelado, com 100 mm diâmetro - cabo em metal 
plastificado. 

5 Zebina  R$       4,98   R$         24,90  

27 Unid Desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida lavanda 02 litros. 
Funções: limpa, desinfeta e perfuma caixa com 06 unidades 

6 Sanol  R$       9,95   R$         59,70  

Valor Total do Processo    R$         642,35 

 
Processo n° 7889/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social 

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

25 Unid Creme dental com fluor embalagem com 90 gr. Com micropartículas de cálcio, ação 
bacteriana, registro no Ministério da saúde. Embalagem deve conter a marca do 

fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela 
ABO - (Associação Brasileira de Odontologia). 

20 Sorriso  R$       3,13   R$         62,60  

Valor Total do Processo    R$         62,60 

 
Processo n° 8135/2017 - Secretaria Municipal de Administração 

Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 

2 Unid Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 05 
litros. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de 
fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável 
técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, 
composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso 
doméstico. Não poderá conter em sua composição soda cáustica. 

60 Lertoff  R$     10,11   R$       606,60  

4 Unid Álcool etílico hidratado 46º INPM, com baixo teor de água. Embalagem de 1 litro. Caixa 
com 12 unidades 

20 Proervas  R$       5,93   R$       118,60  

23 Und Coador de café em tecido algodão flanelado, com 100 mm diâmetro - cabo em metal 
plastificado. 

4 Zebina  R$       4,98   R$         19,92  

27 Und Desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida lavanda 02 litros. 
Funções: limpa, desinfeta e perfuma caixa com 06 unidades 

20 Sanol  R$       9,95   R$       199,00  

Valor Total do Processo    R$         944,12 

 

                                                                                                                                                       Rio Bananal /ES, em 13 de Abril de 2018.  
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