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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Administrativo Nº 2019.02.054349 

 

 
A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em 

obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de 

Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, 

para futura, eventual e parcelada a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 

MATERIAL DE COPA, nas realizações das atividades funcionais dos departamentos 
desta IES, nas realizações das atividades funcionais dos departamentos desta IES, 

mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor 

preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:  

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

 
A Contratada deverá fornecer os objetos com as seguintes características mínimas: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 

Água Sanitária 1000ml - Alvejante e Desinfetante de Múltiplo 

uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de 

alta resistência. 

Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio 

ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. 

Unid. 1200 

2 
Álcool Líquido 46% - Especificação: Álcool Líquido 46% INPM 

1000ml Etílico Hidratado. 
Unid. 600 

3 
Álcool em Gel 65% 450g - Especificação: Álcool em Gel Etílico 
Hidratado 65%; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor 

característico de álcool; apresentação em frasco de 450g. 

Unid. 250 

4 
Balde Preto 12 Litros - Especificação: Balde de Plástico Preto 12 

Litros com Alça de Ferro (Tipo Pedreiro). 
Unid. 100 

5 

Cera Acrílica Galão 05 Litros - Especificação: Cera Acrílica 

Galão Concentrado 05 Litros para pisos laváveis, pois forma um 

filme acrílico auto brilhante transparente sobre o piso, 
dispensando o uso de polimento, forma um filme auto brilhante 

sobre o piso, tendo como base polímeros acrílicos, o filme protege 

o piso, pois é resistente ao tráfego intenso e aos detergentes, 

produto antiderrapante, alto rendimento de 70 m2 por litro, pH 

(puro): 7,5 – 8,8. 

Composição: Agente formador de filme, plastificante, 
aditivo, adjuvante, coadjuvante, agente nivelador, 

conservante e água.  

(Uso Industrial) 

(Apresentação: Ficha Técnica) 

GL 200 

6 

Cera Líquida Galão 05 Litros - Especificação: Cera Líquida 

Galão Concentrado 05 Litros, alto brilho e impermeabilizante, 
própria para aplicação em pisos laváveis, tais como cerâmica, 

paviflex, pedras naturais como ardósia e pedras artificiais como 

granilite, antiderrapante, alto rendimento: 80 m2 por litro, pH 

(puro):  8,0 a 9,0 / Densidade (25°C):  1,01 a 1,03 g/mL / Teor 

de Sólidos:  11,0% min. 

Composição: Solvente, coadjuvantes, conservante, 
plastificante, essência, emulsão de cera de polietileno e água 

/ Ativo: Emulsão de cera de polietileno. 

(Uso Industrial) 

(Apresentação: Ficha Técnica) 

GL 250 
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7 
Cesto “tipo Balde” 100 Litros - Especificação: Cesto Plástico 
em polipropileno ”tipo Balde”, com tampa e alça não telado; Cor 

Clara e capacidade 100 Litros. 

Unid. 50 

8 

Detergente Geral Galão 05 Litros - Especificação: Detergente 

Geral concentrado indicado para limpeza pesada de piso. 

Composição: Alquilbenzeno linear sulfonato de sódio, 

espessantes, sequestrante, umectante, solvente, 
coadjuvantes, estabilizantes neutralizantes e veículo / 

Princípio Ativo: Alquilbenzeno linear sulfonato de sódio 

9,98%. 

(Uso Industrial) 

(Apresentação: Ficha Técnica) 

GL 200 

9 

Detergente Limpador Galão 05 Litros - Especificação: 

Limpador/Detergente Neutro concentrado com ação 
perfumadora, ideai para limpeza diária, Produto de Diluição 

1:100. 

Composição: Tensoativo aniônico, coadjuvante, agente 

corretor, preservante, espessante, corantes, fragrância e 

veículo / Princípio Ativo: Lauril éter sulfato de sódio 4,05%. 
(Uso Industrial) 

(Apresentação: Ficha Técnica) 

GL 200 

10 

Detergente Perfumado Limpeza Pesada Galão 05 Litros - 

Especificação: Detergente Geral Perfumado para limpeza pesada 

Concentrado Galão 05 Litros, Aroma Floral, produto líquido 

opaco viscoso, indicado na limpeza de pisos e superfícies. 

Diluição 1:50. 
Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizantes Tensoativo 

não iônico, preservante, sequestrante, espessante, essência, 

corante e água / Princípio Ativo: Alquilbenzeno Sulfonato de 

Sódio biodegradável. 

(Uso Industrial) 
(Apresentação: Ficha Técnica) 

GL 200 

11 

Detergente Remoção de Machas - Especificação: indicado na 

remoção de sujidades inorgânicas em superfície de piso muito 

sujo, fórmula possui componentes que eliminam manchas de 

ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio proveniente da água. 

Composição: Tensoativo aniônico, ácido fluorídrico, ácido 

sulfúrico, corante e água / Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico. 
(Uso Industrial) 

(Apresentação: Ficha Técnica) 

GL 200 

12 

Dispenser Papel Toalha Branco - Especificação: Dispenser 

Papel Toalha em Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; 

sem alavanca acionadora lateral; sistema de abertura e 

fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Toalha 200mt. 
Dimensões: 380x300x190 

Unid. 150 

13 

Fibra Limpeza Pesada - Especificação: Fibra Limpeza Pesada, 

Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de 

cerâmicas, azulejos, pedras, etc.; Pacote com 10 unidade de 

10,2x26cm 

Unid. 60 

14 

Lixeira Inox 20 Litros - Especificação: Lixeira, Inox com pedal e 

Balde 20 Litros. com tampa, ideal para Clínica e Laboratórios; 

balde removível que facilita na hora de tirar o lixo. 

Unid. 100 

15 
Máscara Descartável - Especificação: Máscara Descartável 
Retangular Sanfonada com clips elástico, tripla camada, 

antialérgica, Branca, Caixa com 50 unidades. 

Unid. 100 

16 

Odorizante Galão 05 Litros - Especificação: Odorizante “Bom 

Ar” de Ambiente, Galão Concentrado de 05 Litros, indicado para 

deixar no ar um ambiente suave e agradável. 

GL 150 
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Composição: Tensoativo não iônico, preservante, solvente, 
corante, fragrância e veículo / Princípio Ativo: Nonilfenol 

Etoxilado. 

(Uso Industrial) 

(Apresentação: Ficha Técnica) 

17 
Palha de Aço 25g - Especificação: Palha de Aço nº 01 25g; Pacote 

com 01 esponja; pala de aço de boa qualidade e durabilidade. 
Unid. 250 

18 

Desincrustante Ácido - Especificação: remoção de sujidades 
inorgânicas em superfície de piso muito sujo, fórmula possui 

componentes que eliminam manchas de ferrugem e de resíduos 

de cálcio e magnésio proveniente da água. 

Composição: Ácido dodecilbenzeno sulfônico, coadjuvantes, 

corante e veículo / Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico. 

(Uso Industrial) 
(Apresentação: Ficha Técnica) 

GL 150 

19 

Rodo Plástico 40cm com Cabo - Especificação: Rodo Plástico 

40cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm, com 

Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta 

emborrachada e Ponteira Rosca 22mm. 

Unid. 100 

20 

Saco de Lixo Infectante 15 Lts - Especificação: Saco de Lixo 

Super Reforçado Branco 15 Litros; pacote com 100 unidades, 
fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a 

norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da 

ANVISA; Dimensões: 39x58. 

Unid. 80 

21 

Saco de Lixo Infectante 30 Lts - Especificação: Saco de Lixo 

Super Reforçado Branco 30 Litros; pacote com 100 unidades, 

fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a 

norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da 
ANVISA; Dimensões: 59x62. 

Unid. 80 

22 

Café à Vácuo Superior 250g - Especificação: Café a Vácuo 

Torrado e Moído, Tipo Superior, primeira qualidade, em 

embalagem de 250g; Selo de Qualidade Superior ABIC. 

(Qualidade Global igual ou superior a 6,0 pontos e inferior a 7,3 

pontos, para uso do Símbolo Qualidade ABIC). 
(Apresentação: Ficha Técnica) 

Unid. 4.000 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO: 

 

Os materiais serão fornecidos parceladamente, de acordo a necessidade da Fundação 

UnirG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada constante no 
Termo de Referência, em atendimento às requisições expedidas pelo Departamento de 

Compras e Suprimentos da Fundação UnirG (correio eletrônico, fax-símile ou outro meio 

de comunicação) e as entregas deverão ser feitas no Setor Almoxarifado Central - Centro 

Administrativo da Fundação UnirG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 

2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423- 250, Gurupi/TO, das 08:00 
às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas. 

 

O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da respectiva requisição de compra, enviado pelo 

Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG. 

 
Correrão por conta da contratada de todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e 

da própria aquisição dos produtos.  

 

Todo material entregue deverá conter indicação na embalagem com data de fabricação, 
data de validade, descrição do produto e termo de garantia. 
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Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
Os materiais fornecidos deverão ser 100% novos: não serão aceitos produtos danificados 

ou de segunda linha, e que apresentem resistência/validade inferior a um ano. 

 

Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 
INMETRO, etc. Atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 

39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Também sejam 

registrados junto à ANVISA nos itens que especificam na descrição. 

 

Os Produtos deverão vir informado à validade e fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, 

a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem; 
 

A Fundação UnirG indicará fiscal de contrato, para recebimento e conferência dos 

materiais e serviços entregues. Será procedida a verificação, sendo posteriormente 

aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento; 

 
Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na 

proposta da empresa vencedora este será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-

lo imediatamente, sob pena de ser aplicada penalidade; 

 

Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será 

suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. No caso de recusa do objeto, a 
empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para providenciar a sua 

substituição, contados da comunicação escrita feita pelo fiscal de contrato nomeado 

para o presente processo; 

 

Imediatamente após a emissão, pelo fiscal de Contrato do recebimento definitivo do 
objeto, a Fundação UnirG adotará as providências para pagamento; 

 

Qualquer alteração dos prazos definidos no cronograma de trabalho, mediante 

justificativa fundamentada, será analisada e aprovada pela Gerência Administrativa e 

departamento de manutenção. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: A forma de pagamento será de 30 (trinta) dias, após a 

confirmação da entrega dos materiais, no Almoxarifado Central da Fundação UnirG 

devidamente acompanhados da Nota Fiscal de Aquisição de Produtos. 

 

Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva 
Ata de Registro de Preços, a empresa estará apta ao fornecimento dos objetos licitados. 

 

E a liberação para fornecimento e emissão da nota fiscal, se dará por meio de pedido de 

compra encaminhado pelo Setor de Compras da Fundação UnirG.     
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A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos 

produtos fornecidos, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o número de sua conta 

bancária, o nome do Banco e respectiva agência. 

  

É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de 
regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional.  

 

O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota 
Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 

A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de 

habilitação assumidas na licitação durante todo o período da execução do contrato.  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da 
aquisição do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG. 

 

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em 

obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão MANIFESTAR seu interesse de 

participação mediante o encaminhamento a esta Instituição/Órgão Gerenciador, da sua 
Intenção de Registro de Preços - IRP, formalizado e aprovado pela autoridade 

competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de 

consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento 

licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 03 de maio 

de 2019. 

 
Gurupi-TO, aos 22 dias do mês de abril de 2019. 

 

 

 

 
 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeira 
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