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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Administrativo Nº 2014.02.002298 

 
 

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO dos Departamentos da FUNDAÇÃO UNIRG e 
Centro Universitário UNIRG, 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: 

 
 

Item Descrição Und. Quant. 

1 

Água Sanitária, 2 A2,5%, de cloro PP, 
frasco de 1lt, alvejante, com tampa 
rosqueável, composição: hipoclorito de 
sódio e água principio ativo hipoclorito de 
sódio teor, cloro ativo 2.0% a 2.5% p/p. 

UNID 700 

2 

Álcool etílico hidratado (Em Gel) 65%, 
500ml. UNID 180 

3 

Álcool etílico hidratado 46%Inpm  
1000ml. UNID 600 

4 
Álcool etílico hidratado, 70%Inpm, 
1000ml. 

UNID 350 

5 Azulim limpa azulejo lavanda 1Lt. UNID 50 

6 

Balde de plástico resistente (tipo 
Pedreiro) capacidade 12 litros com alça de 
ferro. 

UNID 80 

7 
Cabo para mop (comprimento de 1,5 
metro) 

UNID 50 

8 
Carrinho Conjunto balde espremedor 
33litros  

UNID 10 

9 
Carro prateleira com 3 bandejas 85 x 78 
cm 

UNID 3 

10 

Cera acrílica para alto TRÂNSITO. 
incolor, plastificante e nivelante, galões 
de 5lt cada, com maior durabilidade e 
rentabilidade ao tratamento do piso. 
Registrado na ANVISA. 

GL 20 
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11 

Cera liquida, concentrada para piso, base 
de sintética de polietileno, mineral micro 
cristalizada, polímeros acrílico, incolor, 
plastificante e nivelante, galões de 5lt 
cada, com maior durabilidade e 
rentabilidade ao tratamento do piso. 
Registrado na ANVISA. 

GL 100 

12 
Cesto plástico para lixo, não telado, com 
tampa, cor clara, capacidade 100Lt. UNID 10 

13 
Cesto plástico para lixo, não telado, sem 
tampa, cor clara, capacidade 100Lt. UNID 6 

14 
Cesto plástico para lixo, telado, com 
tampa, cor clara, capacidade 70Lt. UNID 10 

15 
Cesto plástico para lixo, telado, sem 
tampa, cor branca, capacidade 10Lt. UNID 10 

16 
Cesto plástico para lixo, telado, sem 
tampa, cor clara, capacidade 15Lt. UNID 60 

17 
Cesto plástico para lixo, telado, sem 
tampa, cor clara, capacidade 70Lt. UNID 10 

18 

Combinado de 35cm, para limpar vidro, 
vice versa, usado para lavar vidros e 
puxar água. 

UNID 8 

19 

Desinfetante concentrado, aroma de ervas, 
diluição 1x20 galões de 5 litros, composto 
cloreto de benzalcônio tensativos não 
iônico nonil fenol corante acido cítrico, 
solvente. Apresentação de ficha técnica . 
produto registrado na ANVISA. 

GL 180 

20 

Desinfetante concentrado, aroma floral 
galões de 5lt, diluição 1x20 galões de 5 de 
5 litros , composto polioxietileno 
nonifenil eter, aditivo, conservante, 
fragrância e água, uso em geral. 
Registrado na ANVISA 

GL 180 

21 

Detergente alcalino, galões de 5lt, para 
limpeza, pluron 489AT/5, composição: 
tensoativo não iônico, hidróxido de sódio, 
sequestrante, solvente, coadjuvante, 
tensoativo aniônico e alcalinizante ativo, 
uso em geral. Registrado na ANVISA 

GL 100 
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22 

Detergente alcalino, para limpeza,, 
composição: metassilicato de sódio, 
dispersante tripolisfosfato de sódio agente 
de controle de ph, tensativos anfótero 
coco amido propil betaina, hidro topo 
tensativos não iônico.  Gl 5lt com diluição 
1x100 apresentação ficha técnica 
registrado na ANVISA. 

GL 30 

23 

Detergente concentrado e perfumado para 
superfície geral galões de 20lt, com 
diluição 1x100 aroma FLORAL uso 
profissional  com uso profissional 
premium, uso em geral. registrado na 
Anvisa. 

GL 100 

24 

Detergente concentrado e perfumado para 
superfície geral galões de 20lt, com 
diluição 1x100 aroma FOLHA DO 
CERRADO uso profissional  com 
registrado na Anvisa. uso profissional 
premium, uso em geral. 

GL 50 

25 

Detergente liquido neutro, concentrado, 
glicerinado e biodegradável frasco 500ml, 
composição: linear, alquil sulfonato de 
sódio lauril, éter, espessantes 
conservantes, sequestrante, corante, 
fragrância e a água. 

UNID 500 

26 
Disco amarelo polidor 450MM, 51cm de 
diâmetro, para máquina enceradeira. 

UNID 20 

27 
Disco branco lustrador 540MM, 51cm de 
diâmetro, para máquina enceradeira. 

UNID 20 

28 
Disco verde limpador 510MM, 51cm de 
diâmetro, para máquina enceradeira. 

UNID 20 

29 
Escova para lavar roupa, de madeira, 
cerdas de polipropileno, formato oval,  UNID 10 

30 Escova sanitária, para vaso, cor branca. UNID 30 

31 

Esfregão de Nylon, com cabo de 
aproximadamente 1,20m, com cerdas 
curtas e abrasivas, para uso geral.  

UNID 10 

32 

Esfregão para piso e parede, um maço de 
algodão em natura, uma peça plástica de 
forma circular e uma trava de forma 
côncava com frisuras para encaixe, 
absorção ou retirada dos líquidos e 
sujeiras para parte externa e interna. 

UNID 12 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins 
II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 

33 

Esponja de lã de aço, 60g, cada pacote 
contendo 8 unidades, esponja com 
identificação do fabricante, prazo de 
validade,  peso liquido e numero de 
unidade. 

UNID 200 

34 

Esponja dupla face 110x75mm 
poliuretano com bactericida e fibra 
sintética com mineral abrasivo.  

UNID 500 

35 
Fibra abrasiva de uso geral 10,2 x 26 cm 
(para ligeirinho) UNID 200 

36 

Flanela para limpeza, medindo 40cm de 
larguraX60cm de comprimento, cor 
branca.  

UNID 200 

37 

Flotador, galão de 5 litros, composição: 
Tensoativos Aniônicos (Ácido Dodecil 
Benzeno Sulfônico Linear, Amina Oxida), 
Tensoativo não iônico (Nonil Fenol 
Etoxilado 9,5 Mols de OE e Álcool 
Laurílico), Coadjuvante, Umectante, 
Alcalinizante (Hidróxido de Amônia), 
Dispersante (Tripolifosfato de Sódio), 
Hidrótopo, Emoliente, Sequestrante, 
Conservante (5-cloro-2 metil isotiazolin-
3-ona), Solvente, Corante e Água. 
Registrado na ANVISA. 

GL 30 

38 

Limpa vidro pulverizador 1Lt, formulado 
á base de uma combinação de detergentes 
e solventes que garantem uma ação rápida 
e eficiente na limpeza dos vidros, espelho, 
aço inoxidável, superfícies cromadas e 
fórmicas. 

UNID 50 

39 Lixeira Container com pedal 240 Litros UNID 5 

40 
Lixeira, com pedal, em polipropileno, 
com tampa, 12Lt, cor branca. UNID 20 

41 
Lixeira, com pedal, em polipropileno, 
com tampa, 15Lt, cor branca. UNID 20 

42 
Lixeira, com pedal, em polipropileno, 
com tampa, 30Lt, cor branca. 

UNID 15 

43 
Lustra móveis, fraco, antimofo, floral, 
brilho intenso, 200ml. UNID 20 

44 Mini MOP algodão 7,5 x 30cm UNID 50 

45 

Odorizante (Bom ar), 5Lt, composição: 
umectante solvente, tensativos não iônico 
monóxeno, nonylfenol etoxilado, e 
fragrância ikebana 

GL 100 
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46 

Pá coletora de lixo cabo de madeira 
revestido com plástico, caixa em 
polipropileno de alta resistência, cabo 
com altura ergonômica. 

UNID 10 

47 
Pá de lixo com cabo longo, em plástico 
resistente tipo chick clean. 

UNID 40 

48 

Pá para lixo cabo curto, altura: 7,00 
centímetros, largura: 19,00 centímetros, 
profundidade: 35,00 Centímetros, peso: 
120,00 gramas. 

UNID 5 

49 

Palha de aço nº 1.25g, cada pacote contém 
1 esponja, com identificação do 
fabricante, prazo de validade, peso liquido 
e numero de unidade.  

UNID 50 

50 

Pano de chão, medidas: 55x80cm, 
algodão alvejado com acabamento, 
eficiente na absorção de água e sujeira e 
boa durabilidade. 

UNID 300 

51 

Papel higiênico, 12 rolos de 500m, folha 
simples, 100% celulose virgem. (boa 
qualidade). 

CX 380 

52 

Papel toalha bobina, 12 rolos de 200m, 
folha simples, 100% celulose virgem. 
(boa qualidade). 

CX 100 

53 
Pulverizador 500 ml, embalagem em 
plástico e resistente. UNID 100 

54 
Refil Mop úmido ponta dobrada  42 x 
14,5 cm 

UNID 100 

55 

Removedor / Limpador multiuso, limpeza 
pesada 20Lt, cor azul, liquido límpido, 
tensoativos aniônicos, não-iônicos, 
sequestrantes, alcalinizantes, hidróxido de 
amônia, óleo de pinho, estabilizantes, 
corante, odor pinho amoniacado. Diluição 
de 1x100. 

GL 20 

56 
Rodo de metal, 60cm, haste de borracha 
flexível, cabo de alumínio. UNID 20 

57 

Rodo de plástico, 40cm, haste de borracha 
flexível e borracha dupla, cabo de 
alumínio. 

UNID 60 

58 
Rodo de plástico, 50cm, haste de borracha 
flexível, cabo de alumínio. UNID 100 

59 

Sabão em pedaços, perfume suave, 
glicerinado, cor neutra, pacote com 5 
unidades. (boa qualidade).  

PCTE 80 
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60 

Sabão em pó biodegradável, caixa com 
500gr, aprovado pelo INMETRO, 
embalado em caixa de papelão, com 
alvejante, perfumado, composição: 
tensoativo amionico alcalizante, 
sequestrante, carga coadijuvante 
branqueador, óptico, bentonita, sódico e 
corante. (boa qualidade) 

CX 600 

61 

Sabonete liquido, concentrado, galões de 
5Lt, perfumado, para higiene da mãos, 
composição: lauril éter, sulfato de sódio. 
Emoliente, agente de controle de PH, 
perolizante conservante, espesante, 
fragrância e veiculo. (boa qualidade). 

GL 150 

62 

Saboneteira de Acrílico, com dispensador 
de sabão, de plástico Rigido-ABS, 
Branca, Universal para refil em bolsa 
plástica de 500ml fixação por meio de 
parafuso, com acionamento de sabão 
manual sob pressão na parte inferior 
frontal e abertura frontal da tampa para 
troca do refil sob pressão, com 
fechamento com chave, constar na 
embalagem os dados de identificação e 
procedência. 

UNID 50 

63 

Saco azul para lixo, capacidade 15Lt, sem 
cheiro, pacote com 100 unidades, 
fabricado rigorosamente dentro das 
normas vigentes da ABNT, medida 
39x50. 

PCTE 200 

64 

Saco azul para lixo, capacidade 30Lt, sem 
cheiro, pacote com 100 unidades, 
fabricado rigorosamente dentro das 
normas vigentes da ABNT, medida 
59x62. 

PCTE 200 

65 

Saco branco para lixo infectante 100Lt, 
pacote com 100 unidades, fabricado 
rigorosamente dentro das normas vigentes 
da ABNT, medida: 75x105 reforçado. 

PCTE 80 

66 

Saco branco para lixo infectante 15Lt, 
pacote com 100 unidades, fabricado 
rigorosamente dentro das normas vigentes 
da ABNT, medida: 39x58 reforçado. 

PCTE 80 

67 

Saco branco para lixo infectante 30Lt, 
pacote com 100 unidades, fabricado 
rigorosamente dentro das normas vigentes 
da ABNT, medida: 59x62 reforçado. 

PCTE 80 
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68 

Saco branco para lixo infectante 60Lt, 
pacote com 100 unidades, fabricado 
rigorosamente dentro das normas vigentes 
da ABNT. 

PCTE 60 

69 

Saco preto para lixo, reforçado, 100Lt, 
pacote com 100 unidades, fabricado 
rigorosamente dentro das normas vigentes 
da ABNT, medida: 75 X 85 reforçado. 

PCTE 200 

70 

Saco preto para lixo, reforçado, 200Lt, 
pacote com 100 unidades, fabricado 
rigorosamente dentro das normas vigentes 
da ABNT, medida: 98X100 reforçado. 

PCTE 120 

71 

Saco preto para lixo, reforçado, 60Lt, 
pacote com 100 unidades, fabricado 
rigorosamente dentro das normas vigentes 
da ABNT, medida: 65x70 reforçado. 

PCTE 250 

72 
Suporte para Fibra Abrasiva (ligeirinho) 
9,5 x 23cm com cabo de 1,20 metro UNID 50 

73 Suporte plástico para MOP úmido UNID 50 

74 
Vassoura de pelo longo, sintéticas, para 
piso rústico e semi rústico. UNID 100 

75 
Vassoura limpa teto, com cerdas, cabo 
plástico, com 3m de altura mínima. UNID 20 

76 
Vassoura nylon, cabo de madeira 
plastificado, 30cm. UNID 30 

77 
Vassoura pelo sintético ou crina de 
cavalo, com cabo de madeira, 30cm. UNID 100 

 
 
PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO: Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Fundação 
UNIRG, no prazo de até quinze (15) dias a partir do recebimento do pedido de compras 
enviado pelo Setor de Compras e Suprimentos. 
 
Os materiais fornecidos deverão ser 100% novos. Não serão aceitos produtos  
danificados ou de segunda linha e que apresentem resistência/validade superior a um 
ano. 
 
Os materiais ofertados pelo licitante 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 contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a 
confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação Unirg, 
através de rede bancária, mediante a apresentação de Nota Fiscal (onde deverá 
constar numero da agência, conta corrente e banco) que será conferida e atestada por 
responsável da Fundação UnirG, depois de verificada a regularidade fiscal da empresa 
fornecedora.. 
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A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 
Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de 
materiais emitidas pelo Setor de Compras e Suprimentos. 
 
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 outubro de 2014. 

 
Gurupi-TO, aos 30 dias do mês de setembro de 2014. 

 
 

CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO 
Pregoeira da Fundação UNIRG 

 
 


