
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Av. 14 de setembro, nº 887 

CNPJ: 27.744.143/0001-64 

Prefeitura Municipal de Rio Bananal Pág. 01 

Av. 14 de Setembro, 887 - Centro - CEP. 29.920-000 – Rio Bananal - ES 

Tel.: (0xx27) 3265-2900 – Atendimento das 11:30 as 17:30 h   

Home Page : http://www.riobananal.es.gov.br/   - E-mail : contratos@riobanananal.es.gov.br 

 

 
 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 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- Mercearia Anastacia Ltda Me , inscrita no CNPJ 08.960.902/0001-81, Insc. Estadual nº 082.482.20-9, com sede na Rua Abel Caliman, 
n° 30, Bairro Industrial, Marilândia-ES, CEP: 29725-000, Tel.: (27)3724-1457 ou 99997-8828, E-mail: r-lorenzoni@hotmail.com, neste ato 
representada por seu representante legal, o Sr. Ricardo Lorenzoni, brasileiro, solteiro, sócio- administrador, portador do CPF nº 
092.821.637-33, RG 1.862.188 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Abel Caliman, n° 30, Bairro Industrial, Marilândia-ES, CEP: 29725-
000, doravante denominado FORNECEDOR. 
 
 Considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 013/2018, 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.  

mailto:r-lorenzoni@hotmail.com
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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 

_________________________________________________ 
Mercearia Anastacia Ltda Me 

Ricardo Lorenzoni 
CPF N° 092.821.637-33 

Representante Legal da Empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 013/2018, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Rio Bananal-ES e 

a empresa  Mercearia Anastacia Ltda Me 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 Unit. Valor Total 

33 Und Dispenser para copos descartáveis de água/200 ml, com tampa superior e regulador de copos. 1 Globo  R$     69,95   R$         69,95  

34 Und Dispenser para copos descartáveis de café/50 ml, com tampa superior e regulador de copos. 1 Globo  R$     69,95   R$         69,95  

43 Und Faca de cozinha com lâmina em aço inox medindo entre 14 e 18 cm (medida da lâmina) em cabo de 
madeira. 

1 Tramontina  R$     11,18   R$         11,18  

46 Und Flanela para limpeza, 100% algodão, na cor branca, com costura reforçada nas bordas. Medindo 
aproximadamente: (28 a 35) cm de largura x (50 a 60) cm de comprimento. 

10 Utilidala  R$       3,31   R$         33,10  

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 10 Gaboardi  R$       2,98   R$         29,80  

59 Und Lixeira plástica telada  - 09 litros 6 Plaslider  R$       5,35   R$         32,10  

61 Und Lixeira plástica telada, tipo cesto, redonda, com capacidade de 30 litros 3 Marbel  R$     39,95   R$      119,85  

70 Und Pano de Prato 100% algodão, medindo no mínimo 46 x 66 cm. 20 Engotex  R$       5,14   R$      102,80  

83 Und Porta sabonete líquido de parede giratória, com corpo em vidro, tampa em plástico cromado e suporte em 
aço inox e capacidade para 500 ml. Com kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Nas 
dimensões mínimas de 16cm (altura) x 9,5cm (largura) x 15,5cm (profundidade). 

2 Aurimar  R$     19,77   R$         39,54  

84 Und Porta detergente sabão em barra e esponja, para ser utilizado em cozinha, em material plástico, dimensões 
aproximadas de: 25 x 3 x 14 cm 

1 Plasutil  R$       9,25   R$           9,25  

88 Pct c/ 
05 

unidad
es 

Sabão em pedra com glicerina, desengordurante e sem perfume, embalagem de 1 kg, com 5 unidades 
(barras) de 200 gramas. 

6 Clarus  R$       5,45   R$         32,70  

90 Pct  Sabão em pó com alvejante 1kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas 
arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o 
qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e manchas.  

15 Espumil  R$       6,88   R$      103,20  

97 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 85cm x 
60cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

15 Alklin  R$       8,43   R$      126,45  

106 Und Toalha para banho, felpuda, estampada ou lisa em cores escuras, 100%algodão, medindo no mínimo 75cm 
x 1,40 m, gramatura mínima: 350 g/m². 

5 Engotex  R$     20,45   R$      102,25  

Valor Total do Processo   R$       882,12 

                                                                                                                            

Processo n° 7733/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
Item Unid Especificação completa do item Quant Marca Valor Unit. Valor Total 

41 Und Espanador material de penas, cabo em madeira, comprimento do cabo 40 cm, torneados e reforçados. 2 Shangrila  R$     25,88   R$         51,76  

45 Und Faca para pão, com lâmina em aço inox medindo no mínimo 18 cm e cabo de polipropileno. 2 Simonaggio  R$     13,98   R$         27,96  

46 Und Flanela para limpeza, 100% algodão, na cor branca, com costura reforçada nas bordas. Medindo 
aproximadamente: (28 a 35) cm de largura x (50 a 60) cm de comprimento. 

5 Utilidala  R$       3,31   R$         16,55  

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 3 Gaboardi  R$       2,98   R$           8,94  

48 Und Garfo para mesa com 04 dentes, inteiramente em aço inox, liso, de 1ª linha, medindo no mínimo 17 cm de 
comprimento isenta de rebarbas ou arestas cortantes. 

6 Martinox  R$       5,33   R$         31,98  

52 Und Garrafa térmica com tampa de pressão, com capacidade 1 litros  (aço inox). Produto com jato direcionado, 
acionamento através de bomba, com alça, revestimento externo em aço inox, ampola de vidro, com 
capacidade entre 1,8 litros e 2 litros, cor escura, conservação térmica de no mínimo 6 horas (quente ou frio). 
Produto com selo do INMETRO. 

2 Termolar  R$   147,00   R$      294,00  

61 Und Lixeira plástica telada, tipo cesto, redonda, com capacidade de 30 litros 3 Marbel  R$     39,95   R$      119,85  

70 Und Pano de Prato 100% algodão, medindo no mínimo 46 x 66 cm. 20 Engotex  R$       5,14   R$      102,80  

78 Und Pilha alcalina palito AAA - cartela com 02 unidades. 10 Royavac  R$       7,69   R$         76,90  

80 Und Prato fundo de vidro transparente e liso,medindo 20cm de diâmetro. 6 Astral  R$       5,35   R$         32,10  

81 Und Pote transparente de plástico resistente com tampa (para armazenar alimentos), com capacidade de 2 kg. 2 Sanremo  R$       9,28   R$         18,56  

82 Und Pote transparente de plástico resistente com tampa (para armazenar alimentos), com capacidade de 1 kg. 2 Sanremo  R$       8,68   R$         17,36  

91 Pct Sabão em pó com alvejante 2kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas 
arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o 
qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e manchas.  

2 Brilhante  R$     11,40   R$         22,80  

93 Galão Sabonete líquido para higiene das mãos, galão plástico resistente, com capacidade para 05 litros. 
Fragrância: Lavanda. Produto com viscosidade superior a 600 CPS, perolado, perfumado, formulado com 
matérias-primas cosméticas, com elevada formação de espuma, consistência firme, biodegradável, 
contendo em seu rótulo: registro no Ministério da Saúde, razão social, CNPJ e endereço do fabricante, 
químico responsável, nº do lote de fabricação, precauções de manuseio e data de validade.   

8 Domo  R$     19,59   R$      156,72  

106 Und Toalha para banho, felpuda, estampada ou lisa em cores escuras, 100%algodão, medindo no mínimo 75cm 
x 1,40 m, gramatura mínima: 350 g/m². 

20 Engotex  R$     20,45   R$      409,00  

113 Und Vassoura metálica de rastelar grama, com 22 arames de aço e cabo de madeira plastificada, com medidas: 
120 x 41 cm. 

2 Famastil  R$     16,95   R$         33,90  

Valor Total do Processo   R$      1.421,18 

 

Processo n° 7832 - Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer 
Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

59 Und Lixeira plástica telada  - 09 litros 20 Plaslider  R$       5,35   R$      107,00  

90 Pct  Sabão em pó com alvejante 1kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas 
arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o 
qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e manchas.  

35 Espumil  R$       6,88   R$      240,80  

97 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 85cm x 
60cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

40 Alklin  R$       8,43   R$      337,20  

Valor Total do Processo  R$     685,00  

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

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

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 5 Gaboardi  R$       2,98   R$         14,90  

62 Und Lixeira em polietileno, capacidade 10 litros, com tampa e pedal (acionamento da tampa por pedal), formato 
cilíndrico. 

4 Stm Plastic  R$     27,90   R$      111,60  

70 Und Pano de Prato 100% algodão, medindo no mínimo 46 x 66 cm. 20 Engotex  R$       5,14   R$      102,80  

94 Und Sabonete líquido para higiene das mãos. Embalagem de 1 litro.  Fragrância: erva-doce. Produto com 
viscosidade superior a 600 CPS, perolado, perfumado, formulado com matérias-primas cosméticas, com 
elevada formação de espuma, consistência firme, biodegradável, contendo em seu rótulo: registro no 
Ministério da Saúde, razão social, CNPJ e endereço do fabricante, químico responsável, nº do lote de 
fabricação, precauções de manuseio e data de validade.   

3 Domo  R$       9,59   R$         28,77  

97 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 85cm x 
60cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

20 Alklin  R$       8,43   R$      168,60  

Valor Total do Processo  R$     426,67 

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

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

46 Und Flanela para limpeza, 100% algodão, na cor branca, com costura reforçada nas bordas. Medindo 
aproximadamente: (28 a 35) cm de largura x (50 a 60) cm de comprimento. 

5 Utilidala  R$       3,31   R$         16,55  

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 1 Gaboardi  R$       2,98   R$           2,98  

70 Und Pano de Prato 100% algodão, medindo no mínimo 46 x 66 cm. 8 Engotex  R$       5,14   R$         41,12  
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90 Pct  Sabão em pó com alvejante 1kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas 
arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o 
qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e manchas.  

6 Espumil  R$       6,88   R$         41,28  

94 Und Sabonete líquido para higiene das mãos. Embalagem de 1 litro.  Fragrância: erva-doce. Produto com 
viscosidade superior a 600 CPS, perolado, perfumado, formulado com matérias-primas cosméticas, com 
elevada formação de espuma, consistência firme, biodegradável, contendo em seu rótulo: registro no 
Ministério da Saúde, razão social, CNPJ e endereço do fabricante, químico responsável, nº do lote de 
fabricação, precauções de manuseio e data de validade.   

2 Domo  R$       9,59   R$         19,18  

97 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 85cm x 
60cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

5 Alklin  R$       8,43   R$         42,15  

Valor Total do Processo  R$      163,26 

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

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

35 Und Escorredor de vasilhas em plástico resistente. 1 Cobrirel  R$     30,95   R$         30,95  

46 Und Flanela para limpeza, 100% algodão, na cor branca, com costura reforçada nas bordas. Medindo 
aproximadamente: (28 a 35) cm de largura x (50 a 60) cm de comprimento. 

10 Utilidala  R$       3,31   R$         33,10  

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 5 Gaboardi  R$       2,98   R$         14,90  

65 Par Luva de borracha anatômica, G, látex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustáveis, com bainha, 
comprimento total mínimo 33 cm. 

20 Volk  R$       8,67   R$      173,40  

66 Cx Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex de borracha natural. Tipo não estéril, 
ambidestra, punho com bainha. Caixa com 100 uni. 

2 Descarpak  R$     34,95   R$         69,90  

70 Und Pano de Prato 100% algodão, medindo no mínimo 46 x 66 cm. 20 Engotex  R$       5,14   R$      102,80  

89 Und Saponáceo em pó. Embalagemplástica com no mínimo 300 gramas. Especificação mínima do produto: 
saponáceo em pó, cloro, princípio ativo dicloroisocianurato de sódio; composição básica tensoativo 
biodegradável, alcalizante, agente abrasivo, agente branqueamento;  

12 Radium  R$       4,58   R$         54,96  

90 Pct  Sabão em pó com alvejante 1kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer 
partículas arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o 
corpo sobre o qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e 
manchas.  

20 Espumil  R$       6,88   R$      137,60  

93 Galão Sabonete líquido para higiene das mãos, galão plástico resistente, com capacidade para 05 litros. 
Fragrância: Lavanda. Produto com viscosidade superior a 600 CPS, perolado, perfumado, formulado com 
matérias-primas cosméticas, com elevada formação de espuma, consistência firme, biodegradável, 
contendo em seu rótulo: registro no Ministério da Saúde, razão social, CNPJ e endereço do fabricante, 
químico responsável, nº do lote de fabricação, precauções de manuseio e data de validade.   

4 Domo  R$     19,59   R$         78,36  

94 Und Sabonete líquido para higiene das mãos. Embalagem de 1 litro.  Fragrância: erva-doce. Produto com 
viscosidade superior a 600 CPS, perolado, perfumado, formulado com matérias-primas cosméticas, com 
elevada formação de espuma, consistência firme, biodegradável, contendo em seu rótulo: registro no 
Ministério da Saúde, razão social, CNPJ e endereço do fabricante, químico responsável, nº do lote de 
fabricação, precauções de manuseio e data de validade.   

4 Domo  R$       9,59   R$         38,36  

97 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 85cm x 
60cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

20 Alklin  R$       8,43   R$      168,60  

103 Und Soda Cáustica em escamas. Composição: hidróxido de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio. 
Embalagem com 1 kg. 

8 Lertoff  R$     12,62   R$      100,96  

105 Cx c/ 100 
unidades 

Touca Descartável. Tamanho aproximado 40 x 50 cm; Elástico revestido. caixa com 100 unidades. 
Produto indicado para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. 
Combinando conforto e resistência; Hipoalérgicas. 

4 Volk  R$     16,67   R$         66,68  

114 Jogo Xícara 90 ml de vidro com pires. Jogo com 06 unidades. 2 Wheaton  R$     50,00   R$      100,00  

Valor Total do Processo  R$      1.170,57    

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

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

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 5 Gaboardi  R$       2,98   R$         14,90  

62 Und Lixeira em polietileno, capacidade 10 litros, com tampa e pedal (acionamento da tampa por pedal), formato 
cilíndrico. 

5 Stm Plastic  R$     27,90   R$      139,50  

65 Par Luva de borracha anatômica, G, látex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustáveis, com bainha, 
comprimento total mínimo 33 cm. 

5 Volk  R$       8,67   R$         43,35  

88 Pct c/ 
05 

unidade
s 

Sabão em pedra com glicerina, desengordurante e sem perfume, embalagem de 1 kg, com 5 unidades 
(barras) de 200 gramas. 

22 Clarus  R$       5,45   R$      119,90  

90 Pct  Sabão em pó com alvejante 1kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas 
arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o 
qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e manchas.  

20 Espumil  R$       6,88   R$      137,60  

97 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 85cm x 
60cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

12 Alklin  R$       8,43   R$      101,16  

Valor Total do Processo  R$       556,41     

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

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

46 Und Flanela para limpeza, 100% algodão, na cor branca, com costura reforçada nas bordas. Medindo 
aproximadamente: (28 a 35) cm de largura x (50 a 60) cm de comprimento. 

5 Utilidala  R$       3,31   R$         16,55  

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 1 Gaboardi  R$       2,98   R$           2,98  

62 Und Lixeira em polietileno, capacidade 10 litros, com tampa e pedal (acionamento da tampa por pedal), formato 
cilíndrico. 

2 Stm Plastic  R$     27,90   R$         55,80  

70 Und Pano de Prato 100% algodão, medindo no mínimo 46 x 66 cm. 8 Engotex  R$       5,14   R$         41,12  

90 Pct  Sabão em pó com alvejante 1kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas 
arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o 
qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e manchas.  

6 Espumil  R$       6,88   R$         41,28  

94 Und Sabonete líquido para higiene das mãos. Embalagem de 1 litro.  Fragrância: erva-doce. Produto com 
viscosidade superior a 600 CPS, perolado, perfumado, formulado com matérias-primas cosméticas, com 
elevada formação de espuma, consistência firme, biodegradável, contendo em seu rótulo: registro no 
Ministério da Saúde, razão social, CNPJ e endereço do fabricante, químico responsável, nº do lote de 
fabricação, precauções de manuseio e data de validade.   

2 Domo  R$       9,59   R$         19,18  

97 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 85cm x 
60cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

5 Alklin  R$       8,43   R$         42,15  

114 Jogo Xícara 90 ml de vidro com pires. Jogo com 06 unidades. 1 Wheaton  R$     50,00   R$         50,00  

Valor Total do Processo  R$        269,06     

 

Processo n° 7889/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social 
Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

95 Und Sabonete em barra, embalagem de 125g Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto 
físico sólido, para higienização, embalagem de 125g. 

20 Lux  R$       2,95   R$         59,00  

106 Und Toalha para banho, felpuda, estampada ou lisa em cores escuras, 100%algodão, medindo no mínimo 75cm 
x 1,40 m, gramatura mínima: 350 g/m². 

20 Engotex  R$     20,45   R$      409,00  

Valor Total do Processo  R$        468,00 

 

Processo n° 8135/2017 - Secretaria Municipal de Administração 
Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

  44 Und Faca de cozinha com lâmina em aço inox medindo no mínimo 18 cm (medida da lâmina) em cabo de 2 Tramontina  R$     11,99   R$         23,98  
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madeira. 

46 Und Flanela para limpeza, 100% algodão, na cor branca, com costura reforçada nas bordas. Medindo 
aproximadamente: (28 a 35) cm de largura x (50 a 60) cm de comprimento. 

10 Utilidala  R$       3,31   R$         33,10  

47 Maço Fósforo – maço com 10 caixas com 40 palitos. Composição: fósforo clorato de potássio e aglutinantes. 10 Gaboardi  R$       2,98   R$         29,80  

59 Und Lixeira plástica telada  - 09 litros 20 Plaslider  R$       5,35   R$       107,00  

70 Und Pano de Prato 100% algodão, medindo no mínimo 46 x 66 cm. 30 Engotex  R$       5,14   R$       154,20  

88 Pct c/ 
05 
unidad
es 

Sabão em pedra com glicerina, desengordurante e sem perfume, embalagem de 1 kg, com 5 unidades 
(barras) de 200 gramas. 

20 Clarus  R$       5,45   R$       109,00  

90 Pct  Sabão em pó com alvejante 1kg. Possuir alvejante seguro, enzimas, ser granulado e homogêneo.  
Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas 
condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas 
arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o 
qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, removendo gorduras e manchas.  

25 Espumil  R$       6,88   R$       172,00  

96 Und Saco para uso em limpeza de chão, ALVEJADO, poroso. 100% algodão. Tamanho aproximado: 70cm x 
40cm. Material com costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, lavado e ALVEJADO, tecido 
encorpado e felpudo, com acabamento de bainha. 

30 Licmll  R$       7,00   R$       210,00  

Valor Total do Processo    R$        839,08    

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