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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo Administrativo Nº 2017.02. 012940 
 
 

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 tratamento de piso e conservação para a 
realização das atividades funcionais dos departamentos da 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: 

Item Descrição Und. Quant. 

1 
Álcool Líquido 46% INPM 1000ml Etílico 

Hidratado. 
Unid. 600 

2 
Álcool Líquido 70% INPM 1000ml Etílico 

Hidratado. 
Unid. 600 

3 
Balde de Plástico Preto 12 Litros com Alça de 

Ferro (Tipo Pedreiro). Unid. 100 

4 

Base Seladora Impermeabilizante Galão 

Concentrado 5 Litros: 

- Indicado como impermeabilizante acrílico de 

ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, 

tijolos, pedras naturais, cerâmica e telha; 

- Composição Química: polímero acrílico, 

plastificante, nivelador, preservante e água; 

- Princípio Ativo: pH (puro) 8,0 a 9,0 / Densidade 

(25ºC) 1,00 a 1,02g/ml. 

- Rendimento entre 80m² a 100m² por litro. 

(Uso Industrial) 

Apresentação de Ficha Técnica Produto 

Gl. 100 

5 

Desinfetante Concentrado Galão 5 Litros: - 

Aroma Silvestre e diluição na proporção de 1:50. 

- Composição Química: cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio 1% ativo, nonil fenol etoxilado, 

amina óxida, corante, fragrância e água.  

(Uso Industrial) 

Apresentação de Ficha Técnica Produto 

Gl. 200 
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6 

Detergente Alcalino Desengordurante 

Concentrado Galão 5 Litros: 

- Aparência líquido viscoso, removedor multiuso 

limpeza pesada, sem Amônia, diluição na 

proporção de 1:80; 

- Composição Química: alquilbenzeno linear 

sulfonato de sódio – biodegradável, hidróxido de 

sódio, sequestrantes, coadjuvantes, corante e 

veículo ativo: 8,16%. 

(Uso Industrial) 

Apresentação de Ficha Técnica Produto 

Gl. 100 

7 

Detergente Limpa Pedra Concentrado Galão 5 

Litros: 

- Aparência líquida límpida, concentração de 5,0 

à 20,0% (m/v), removedor de machas em pedras 

naturais e pisos resistentes, formula com 

componentes que eliminam manchas de 

ferrugem e resíduos de cálcio e magnésio 

provenientes da água; 

- Composição Química: ácido fluorídrico, 

tensoativo não aniônico, alcalinizante e água; 

- Ativo: Ácido Fluorídrico. 

(Uso Industrial) 

Apresentação de Ficha Técnica Produto 

Gl. 80 

8 

Esponja Dupla Face 110x75mm poliuretano com 

bactericida e fibra sintética com mineral 

abrasivo. 

Unid. 500 

9 

Impermeabilizante Acrílica Auto Brilho Galão 5 

Litros: 

- Antiderrapante, rendimento de 80 à 100m² por 

litro, grande resistência ao tráfego, indicado para 

pisos laváveis como granilite, granitina e 

cerâmica.  

- Composição Química: polímero acrílico, cera de 

polietileno de alta densidade, plastificante e 

nivelador; 

- Densidade (25ºC) 1,00 à 1,03g/ml,  Sólidos não 

Voláteis 22% à 24%.  

(Uso Industrial) 

Apresentação de Ficha Técnica Produto 

Gl. 70 
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10 

Removedor de Ceras Impermeabilizante 

Concentrado Galão 5 Litros: 

- Indicando para remover com eficiência ceras 

antigas, base impermeabilizante, marca de pneu 

em piso e sujidades oleosas, na remoção 1:20 à 

1:6 e na limpeza de piso 1:200 à 1:400; 

- Composição Química: tensoativo não iônico, 

alcalinizante, sequestrante e corante (Uso 

Industrial). 

Apresentação de Ficha Técnica Produto 

Gl. 70 

11 
Sabão em Pó biodegradável, caixa com 500 G, 

aprovado pelo INMETRO. Cx. 400 

12 

Vassoura de Pelo Longo, cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao 

varrer pedra, cimento ou asfalto, indicada para 

uso externo com Cabo de madeira revertido em 

plástico 1,20cm. 

Unid. 100 

13 

Vassoura de Pelo Longo, sintéticas, cerdas 

longas e duras, abrasiva para piso rústico e semi 

rústico com Cabo de madeira revertido em 

plástico 1,20cm. 

Unid. 100 

 
PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO:  
 
Os bens serão fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade da 
Fundação UNIRG nas quantidades desejadas, em observância a quantia 
estimada constante no Termo de Referência, em atendimento às requisições 
periódicas escritas e expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos 
da Fundação UNIRG e deverão ser feitas no Centro Administrativo da 
Fundação UNIRG, Departamento de Almoxarifado, localizado na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 
77.423-250, Gurupi/TO. 
 
As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da 
Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico. 
  
O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias, 
contados a partir do recebimento do pedido de compras enviado pelo 

Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG. 
 
Correrão por conta da Contratada 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 de data de fabricação e termo 
de garantia. 
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O Prazo de validade dos produtos fornecidos é de no mínimo 12 meses 
contatos a partir da data de entrega definitiva. O atendimento para prestação, 
decorrente da Garantia, terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da notificação do Departamento de Compras da Fundação UNIRG junto 
à Contratada.                        
 
FORMA DE PAGAMENTO:                                                                                                                               
 
O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal, referente aos itens, quando solicitados e devidamente entregues, desde 
que não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora. 
 
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 prestação do serviço 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 Comissão, 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 06 de abril de 2017. 
 
 

Gurupi-TO, aos 30 dias do mês de março de 2017. 
 
 

Judson Rodrigues de Santana Costa 
Pregoeira da Fundação UNIRG 
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