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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018 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. Da Vila Comercio Ltda Me,inscrita no CNPJ 25.560.835/0001-00, Insc. Estadual 083.137.10-6, com sede à Rua:José Antônio 
Carminatti,20,Centro,Vila Valerio-ES,CEP:29785-000,Tel.(27)99906-2063,Email: davilacomercio@gmail.com , neste ato representada 
por seu representante legal, o Sr. Olcione Matias de Souza,brasileiro,solteiro,empresário,portador do CPF 136.976.747-14, RG 
19.614.541PC-MG, residente e domiciliado em Córrego Dourado, s/n, Zona Rural,Vila Valério-ES,CEP:29785-000,Tel.(27)99782-
4697, doravante denominado FORNECEDOR. 

 
 Considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 015/2018, 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:davilacomercio@gmail.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 

_________________________________________________ 
Da Vila Comercio Ltda Me 
Olcione Matias de Souza 

CPF n° 136.976.747-14 
Representante Legal da Empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018 

 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 015/2018, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Rio Bananal-ES e a 

empresa  Da Vila Comercio 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 

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

3 Uau  R$     41,94   R$      125,82  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

3 No Ar  R$       8,32   R$         24,96  

39 Pct c/ 
03 

unidad
es 

Esponja multiuso dupla-face, para limpeza em geral. Embalagem com no mínimo 03 unidades. Uma face em 
espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 
largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

10 Bakaninha  R$       2,36   R$         23,60  

111 Und Vassoura de cerdas, tipo piaçava medindo de 20 a 25cm, comprimento das cerdas mínimo de 10cm. Cepa 
plástica ou em lata. Cabo em madeira, tamanho padrão, plastificado, rosqueado. 

2 Condor  R$     14,08   R$         28,16  

Valor Total do Processo    R$        202,54   

                                                                                                                            

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

9 Und Bandeja de Plástico retangular para servir café, tamanho aproximado 50x40cm. 1 Arqplast  R$     24,45   R$         24,45  

30 Cx Desengordurante de limpeza pesada, Especificação: Limpador com ação desengordurante, com grande poder 
de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, 
confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície 
lavável, com sujidade pesada. Caixa com no mínimo 12 unidades de 400ml. 

5 Uau  R$     33,42   R$      167,10  

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

3 Uau  R$     41,94   R$      125,82  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

6 No Ar  R$       8,32   R$         49,92  

37 Und Escova para vaso sanitário. Produto em material plástico, com cabo plástico, cerdas em formato circular e 
suporte para armazenamento da escova. 

2 Condor  R$       9,71   R$         19,42  

39 Pct c/ 
03 

unidade
s 

Esponja multiuso dupla-face, para limpeza em geral. Embalagem com no mínimo 03 unidades. Uma face em 
espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 
largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

10 Bakaninha  R$       2,36   R$         23,60  

42 Und Faca inteiramente em aço inox, medindo no mínimo 18 cm de comprimento, sendo a lâmina de 8 cm serrilhada, 
com ponta arredondada, de 1ª linha. 

6 Mundial  R$     32,09   R$      192,54  

60 Und Lixeira plástica telada - 15 litros 3 Arqplast  R$     16,90   R$         50,70  

64 Und Lixeira em polietileno, capacidade 50 litros, com tampa e pedal (acionamento da tampa por pedal), formato 
cilíndrico. 

1 Arqplast 101,87  R$      101,87  

110 Und Vassoura de melga. Produto com no mínimo 40 cm de largura na base, com amarraduras baixas em borracha, 
para que ela não se desfaça com facilidade, sem cabo. 

6 Conilon  R$     23,32   R$      139,92  

111 Und Vassoura de cerdas, tipo piaçava medindo de 20 a 25cm, comprimento das cerdas mínimo de 10cm. Cepa 
plástica ou em lata. Cabo em madeira, tamanho padrão, plastificado, rosqueado. 

3 Condor  R$     14,08   R$         42,24  

112 Und Vassoura com cerdas de pêlo sintético; com base de 60 (sessenta) centímetros. Fixação do Cabo com sistema 
de rosca, com cabo de madeira, para limpeza em áreas internas, piso liso, medindo aproximadamente 120 cm. 

1 Condor  R$     14,05   R$         14,05  

Valor Total do Processo   R$         951,63   

 

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

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

1 Uau  R$     41,94   R$         41,94  

111 Und Vassoura de cerdas, tipo piaçava medindo de 20 a 25cm, comprimento das cerdas mínimo de 10cm. Cepa 
plástica ou em lata. Cabo em madeira, tamanho padrão, plastificado, rosqueado. 

18 Condor  R$     14,08   R$      253,44  

Valor Total do Processo   R$         295,38   

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

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

9 Und Bandeja de Plástico retangular para servir café, tamanho aproximado 50x40cm. 3 Arqplast  R$     24,45   R$         73,35  

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

3 Uau  R$     41,94   R$      125,82  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

6 No Ar  R$       8,32   R$         49,92  

38 Und Escova para lavar roupas com formato ergonomico e texturizado para não escorregar da mão durante o uso. 
Suporte plásticos e ceda sintética. 

3 Condor  R$       8,73   R$         26,19  

39 Pct c/ 03 
unidades 

Esponja multiuso dupla-face, para limpeza em geral. Embalagem com no mínimo 03 unidades. Uma face em 
espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 
largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

24 Bakaninha  R$       2,36   R$         56,64  

110 Und Vassoura de melga. Produto com no mínimo 40 cm de largura na base, com amarraduras baixas em borracha, 
para que ela não se desfaça com facilidade, sem cabo. 

5 Conilon  R$     23,32   R$      116,60  

111 Und Vassoura de cerdas, tipo piaçava medindo de 20 a 25cm, comprimento das cerdas mínimo de 10cm. Cepa 
plástica ou em lata. Cabo em madeira, tamanho padrão, plastificado, rosqueado. 

2 Condor  R$     14,08   R$         28,16  

Valor Total do Processo   R$         476,68   

 

Processo n° 7856/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social        
Item Unid Especificação completa do item Quant Marca Valor Unit. Valor Total 

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

1 Uau  R$     41,94   R$         41,94  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

2 No Ar  R$       8,32   R$         16,64  

39 Pct c/ 
03 

unidade
s 

Esponja multiuso dupla-face, para limpeza em geral. Embalagem com no mínimo 03 unidades. Uma face em 
espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 
largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

4 Bakaninha  R$       2,36   R$           9,44  

110 Und Vassoura de melga. Produto com no mínimo 40 cm de largura na base, com amarraduras baixas em borracha, 
para que ela não se desfaça com facilidade, sem cabo. 

1 Conilon  R$     23,32   R$         23,32  

111 Und Vassoura de cerdas, tipo piaçava medindo de 20 a 25cm, comprimento das cerdas mínimo de 10cm. Cepa 2 Condor  R$     14,08   R$         28,16  
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plástica ou em lata. Cabo em madeira, tamanho padrão, plastificado, rosqueado. 

Valor Total do Processo   R$         119,50   

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

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

8 Unid Balde de plástico resistente 12 litros, TRANSPARENTE, com bico e alça de metal. 5 Arqplast R$      15,22 R$          76,10 

16 Pct Colher de plástico descartável, cor cinza, para refeição. 16 cm. De alta resistência, tamanho-16 cm de 
comprimento.Embalagem com no mínimo 50 unidades 

6 Lider R$       8,25   R$         49,50  

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e 
nome do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no 
Ministério da Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras 
que não deem para ler. 

8 Uau  R$     41,94   R$      335,52  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

15 No Ar  R$       8,32   R$      124,80  

64 unid Lixeira em polietileno, capacidade 50 litros, com tampa e pedal (acionamento da tampa por pedal), formato 
cilíndrico. 

10 Arqplast  R$    101,87   R$   1.018,70  

79 Pct Prato descartável plástico com aproximadamente 15 cm de diâmetro, formato redondo, pacote com 10 
unidades. 

30 Copobrás  R$       2,99   R$         89,70  

Valor Total do Processo   R$      1.694,32   

 

Processo n° 7870/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social 
Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

8 Unid Balde de plástico resistente 12 litros, TRANSPARENTE, com bico e alça de metal. 5 Arqplast  R$     15,22   R$         76,10  

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

5 Uau  R$     41,94   R$      209,70  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

3 No Ar  R$       8,32   R$         24,96  

39 Pct c/ 
03 

unidade
s 

Esponja multiuso dupla-face, para limpeza em geral. Embalagem com no mínimo 03 unidades. Uma face em 
espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 
largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

20 Bakaninha  R$       2,36   R$         47,20  

110 Und Vassoura de melga. Produto com no mínimo 40 cm de largura na base, com amarraduras baixas em borracha, 
para que ela não se desfaça com facilidade, sem cabo. 

6 Conilon  R$     23,32   R$      139,92  

Valor Total do Processo   R$        497,88   

 

Processo n° 7875/2017- Secretaria Municipal de Assistência Social 
Item Unid Especificação completa do item Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

1 Uau  R$     41,94   R$         41,94  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

2 No Ar  R$       8,32   R$         16,64  

39 Pct c/ 
03 

unidade
s 

Esponja multiuso dupla-face, para limpeza em geral. Embalagem com no mínimo 03 unidades. Uma face em 
espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 
largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

4 Bakaninha  R$       2,36   R$           9,44  

110 Und Vassoura de melga. Produto com no mínimo 40 cm de largura na base, com amarraduras baixas em borracha, 
para que ela não se desfaça com facilidade, sem cabo. 

1 Conilon  R$     23,32   R$         23,32  

111 Und Vassoura de cerdas, tipo piaçava medindo de 20 a 25cm, comprimento das cerdas mínimo de 10cm. Cepa 
plástica ou em lata. Cabo em madeira, tamanho padrão, plastificado, rosqueado. 

2 Condor  R$     14,08   R$         28,16  

Valor Total do Processo   R$        119,50   

 

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

36 Und Escova Dental Adulto Macia. Cabo reto, cerdas macias, com selo de aprovação da ABO(Associação Brasileira 
de Odontologia), embaladas individualmente. 

20 Condor  R$       3,16   R$         63,20  

Valor Total do Processo   R$        63,20   

 

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

29 Und Desinfetante limpador diluível para uso geral com cloro ativo para limpeza pesada uso geral de 500 ml 50 Ypê  R$       4,05   R$      202,50  

31 Cx Detergente líquido, neutro,glicerinado de 500ml. Caixa com 24 unidades - Detergente líquido para limpeza 
doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico 
dosador. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome 
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da 
Saúde,. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem 
para ler. 

5 Uau  R$     41,94   R$      209,70  

32 Und Desodorizador ambiental, aerosol, Frasco de no mínimo 360 ml. Produto sem CFC. Aplicação: aromatizador 
ambiental. Fragrância lavanda ou talco. Embalagem tipo spray, com o selo de registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

40 No Ar  R$       8,32   R$      332,80  

37 Und Escova para vaso sanitário. Produto em material plástico, com cabo plástico, cerdas em formato circular e 
suporte para armazenamento da escova. 

10 Condor  R$       9,71   R$         97,10  

39 Pct c/ 03 
unidades 

Esponja multiuso dupla-face, para limpeza em geral. Embalagem com no mínimo 03 unidades. Uma face em 
espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 
largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

20 Bakaninha  R$       2,36   R$         47,20  

110 Und Vassoura de melga. Produto com no mínimo 40 cm de largura na base, com amarraduras baixas em borracha, 
para que ela não se desfaça com facilidade, sem cabo. 

45 Conilon  R$     23,32   R$   1.049,40  

111 Und Vassoura de cerdas, tipo piaçava medindo de 20 a 25cm, comprimento das cerdas mínimo de 10cm. Cepa 
plástica ou em lata. Cabo em madeira, tamanho padrão, plastificado, rosqueado. 

10 Condor  R$     14,08   R$      140,80  

Valor Total do Processo   R$      2.079,50   

                                                                                                                                    

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