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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Administrativo nº 2017.02.021759 

 
 

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 MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, 
MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE TRATAMENTO DE PISCINA para 

a Fundação e Centro Universitário UNIRG, mediante realização de licitação pública na 

modalidade licitação na modalidade PREGÃO (presencial) - Sistema de Registro de 

Preços, do tipo MENOR PREÇO - Por Item, conforme condições, especificações e 

quantitativos a seguir elencados:  

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

 

Item Descrição Und. Quant. 

01 

Carro Mop 

- Especificação: Carro Mop com 04 Rodízios, 

fabricado em Polietileno Injetado, material de alta 

resistência e durabilidade. 

Pcto 20 

02 

Fibra Limpeza Pesada Abrasiva 

- Especificação: Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva 

Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de 

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

unidade de 10,2x26cm. 

Pcto 50 

03 

Mop Rodo Mágico 

- Especificação: Mop Rodo Mágico 27cm com 

Alavanca e Cabo resistente, super absorvente, limpa, 

seca e varre;  

Unid. 40 

04 

Mop Auto Torção 

- Especificação: Mop Twist Super Absorvente com 

Prático Sistema de Auto Torção "Sem Sujar as 

Mãos" e Regulagem de Altura Microfibra Super 

Clean. 

Unid. 50 

05 Refil Mop Ponta Dobrada Microfibra Unid. 100 
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 - Especificação: Refil para Mop Ponta 

Dobrada 300g com 100% Microfibra em sua 

composição; tem alto poder que absorve5 vezes 

mais, secando o piso muito mais rápido. 

 - Dimensões: 37x18cm 

06 

Refil Mop Úmido Ponta Dobrada 

 - Especificação: Refil para Mop Úmido 

Ponta Dobrada 340g com 50% de algodão e 50% 

em poliéster em sua composição; tem alto poder 

de absorção e resistência;  

 - Dimensões: 42x14,5cm 

Unid. 100 

07 

Refil Mop Rodo Mágico 

- Especificação: Refil Mop Rodo Mágico 27cm, 

super absorvente, limpa, seca e varre;  

Unid. 150 

08 

Rodo de Alumínio 1mt com Cabo 

- Especificação: Rodo de Alumínio 1 metro, com 

Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao 

rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é 

fixado com parafusos, permite a troca do refil. 

Unid. 20 

09 

Rodo Propulsor 

- Especificação: Rodo Propulsor equipamento 

excelente para ser utilizado em grandes áreas, 

borracha que pode alcançar até 1,30m com 02 

rodízio que facilita na limpeza, fabricado em aço 

tubular com pintura eletrostática, oferece excelente 

durabilidade, com dobrável é fácil de armazenar e 

de transportar, possuindo2 regulagens de altura para 

o operador. 

Unid. 10 

10 

Saco de Lixo Super Reforçado 200 Lts 

- Especificação: Saco de Lixo Super Extra 

Reforçado Preto 200 Litros; pacote com 100 

unidades, fabricado rigorosamente dentro das 

Pct. 150 
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Normas vigentes da ABNT. 

- Dimensões: 98x100. 

11 

Suporte Fibra Abrasiva com Cabo 

- Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva 

“Ligeirinho” Cabo em Alumínio 1.40cm; em 

Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm). 

Unid. 50 

12 

Suporte Plástico Mop com Cabo 

- Especificação: Suporte Plástico para Esfregão 

Mop Úmido Cabo em Alumínio 1.40cm (13x18, 

5x4, 6 cm). 

Unid. 50 

13 

Tela de Mictório 

- Especificação: Confeccionadas em PVC injetado, 

seu formato permite o  perfeito encaixe na base do 

mictório e seu sistema de furos com antirespingo 

evita a deposição de detritos no encanamento 

evitando entupimentos indesejáveis. 

Unid. 200 

14 

Lixeira Contêiner Plástico 1000 Litros 

- Especificação: Lixeira Contêiner Plástico 1000 

litros com 04 rodízios giratórios 02 com travas cor 

azul claro com munhão basculante para caminhão de 

coleta urbana e dreno com tampa rosqueável. 

Unid. 04 

15 

Açúcar Cristal 2Kg 

- Especificação: Açúcar Cristal 2Kg, acondicionado 

em embalagem plástica transparente original. 

- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo, validade e 

lote impressos na embalagem. 

(ISO 9001 e ISSO 14001) 

Pct. 1.500 

16 

Café à Vácuo Superior 500g 

- Especificação: Café a Vácuo Torrado e Moído, 

Tipo Superior, primeira qualidade, em embalagem 

Pct. 2.500 
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de 500g; 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). 

- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo, validade e 

lote impressos na embalagem. 

Apresentação Ficha Técnica Produto 

17 

Cafeteira Elétrica 06 Litros 

- Especificação: Cafeteira Elétrica 06 Litros, 220V, 

possui sistema de aquecimento em banho maria que 

garante um café saboroso por muito mais tempo, pés 

em alumínio fundido e inclinados, e sapatas 

antiderrapantes o que dão maior durabilidade e não 

enferruja, torneiras com visor de nível para água e 

café. Certificada pelo inmetro acompanha um 

coador de pano e escova para limpeza das torneiras. 

Unid. 06 

18 

Cafeteira Elétrica 08 Litros 

- Especificação: Cafeteira Elétrica 08 Litros, 220V, 

possui sistema de aquecimento em banho maria que 

garante um café saboroso por muito mais tempo, pés 

em alumínio fundido e inclinados, e sapatas 

antiderrapantes o que dão maior durabilidade e não 

enferruja, torneiras com visor de nível para água e 

café. Certificada pelo inmetro acompanha um 

coador de pano e escova para limpeza das torneiras. 

Unid. 04 

19 

Algicida de Choque Galão 05 Litros 

- Especificação: Algicida de Choque para Piscina 

Galão 05 Litros, composto à base de íons de cobre 

quelados, altamente eficiente no combate à 

infestação de algas. 

- Composição: policloreto dialquil hidroxi alquil 

Gl. 40 
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amônia complexo de trietil 2,2',2'' trihidróxido 

amina cúprico. 

- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo, validade e 

lote impressos na embalagem. 

20 

Barrilha Granulado 2Kg 

- Especificação: Barrilha Granulado 2Kg para 

Piscina, elevador/regulador de pH, composto por 

Carbonato de Sódio Hidratado 98%. 

- Composição:99,5% de Carbonato de Sódio 0,5% 

Inertes. 

- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo, validade e 

lote impressos na embalagem. 

Pct. 40 

21 

Clarificante e Auxiliar Galão 05 Litros 

- Especificação: Clarificante e Auxiliar de Filtração 

para Piscina Galão 05 Litros, tratamento de águas, 

eliminar a turbidez que se acumula na água 

(Tratamento Corretivo) e quantidade de partículas 

minúsculas de sujeira que não são retiradas pelo 

filtro (Tratamento Preventivo), mantendo a Água 

sempre Cristalina. 

- Composição: Solução de Clorohidróxido de 

Alumínio. 

- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo, validade e 

lote impressos na embalagem. 

Gl. 50 

22 

Cloro Granulado Galão 10Kg 

- Especificação: Cloro Granulado Galão/Balde 

10Kg, poderoso agente desinfectante para águas de 

piscinas; Dicloro concentrado, rende duas vezes 

mais, além de ser um poderoso agente desinfetante e 

Gl. 40 
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oxidante com rápida dissolução e ação instantânea. 

Possui estatizante que inibe a degradação do cloro 

pelos raios UV e mantém o residual de cloro ativo 

muito mais tempo na água da piscina. 

- Composição: Dicloroisocianurato de Sódio 

Dihidratado 56%. 

- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo, validade e 

lote impressos na embalagem. 

23 

Reagente de Cloro 23ml 

- Especificação: Reagente de Cloro 23ml para 

Piscina, através desses reagentes de análises, pode-

se usar os produtos recomendados no tempo correto 

e deixar sua água mais balanceada. 

- Composição: Solução de dicloridrato de Orto-

Tolidina a 0,05% em meio ácido. 

Unid. 40 

24 

Reagente de Cloro 23ml 

- Especificação: Reagente de pH 23ml para Piscina, 

através desses reagentes de análises, pode-se usar os 

produtos recomendados no tempo correto e deixar 

sua água mais balanceada. 

- Composição: Sal do Ácido Toluenossulfônico. 

Unid. 40 

 

 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO:  

 

Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - 

ABNT, INMETRO, - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do 

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

 

O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido 
provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos 

materiais, pelo fiscal de contrato e/ou servidor designado pela Fundação UnirG. 

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; 
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 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. 

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas. 

 

Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades requisitados, 

garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as exigências legais. 

 

Será necessário revisão da formatação do documento por parte da contratada através 
de apresentação de uma “prova” em papel, com a simulação da impressão a fim de 

serem avaliadas por parte da Fundação UnirG no que diz respeito à qualidade da 

impressão, com vistas à realização de eventuais ajustes e correções conforme as 

especificações apresentadas neste Termo de Referência.  

 
Cabe ressaltar que os símbolos, logomarcas e textos especificados estarão sujeitos a 

modificações, que serão comunicadas previamente a contratada. 

 

As quantidades apresentadas servem apenas de estimativa para composição dos 

preços, podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade da 

Fundação UnirG; desta forma, não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de 
faturamento.  

 

A Fundação UnirG poderá solicitar as quantidades, conforme previsão estabelecida no 

item 4 desse Termo, total ou parcialmente, de acordo com a conveniência e 

necessidade administrativa.  
 

Quando houver especificação de mais de um tipo de material ou impressão, deve-se 

estimar os valores para as tiragens mínimas, quando houver, e para cada tipo de 

material e impressão citados. 

 

FORMA DE PAGAMENTO:  
 

O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 30 dias após a confirmação 

da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UnirG mediante o 

Termo de Recebimento, devidamente acompanhado da  Nota Fiscal que será conferida 

e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade 
fiscal da empresa contratada. 

 

As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento dos 

materiais, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG. 

 

Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 

pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.   
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O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, Nota 

de Empenho e vinculado à conta corrente. 

 

Fica expressamente estabelecido que os preços registrados incluam os custos diretos e 

indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos. 
 

A Fundação UNIRG reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados 

constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora 

do certame licitatório ou os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com 

a especificação apresentada na proposta. 
 

 

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 31 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Gurupi-TO, aos 24 dias do mês de janeiro de 2018. 
 

 

 

 

Judson Rodrigues de Santana Costa 
   Pregoeiro da Fundação UNIRG 
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