
   PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI 
Estado do Rio Grande do Sul

          R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3433 2323-Fax-(55) 3433 2323 – licita  @itaqui.rs.gov.br  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2011

O Município de Itaqui, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 
88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº.  
335,  denominado  neste  ato  como  CONTRATANTE representado  pelo  Sr.  Prefeito 
Municipal, Sr. GIL MARQUES FILHO inscrito no CPF sob o nº. 132.750.620-34 e portador 
de cédula de identidade nº. 9003198786, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado 
nesta cidade , e as empresas conforme descrição na cláusula I, doravante denominadas 
FORNECEDORAS, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Municipal 5302/2009 (que regulamenta o registro de 
preços) e o Decreto Municipal nº 5.427/2009 (que institui a modalidade Pregão Eletrônico) 
e demais legislações aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 01/2011, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 
obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as 
condições seguintes:

CLAUSULA I – DO OBJETO 

1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para aquisição de 
materiais de higiene e limpeza, abaixo especificados:

A empresa  GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,  inscrita  no  CNPJ sob o  n  ° 
04.415.316/0001-03 foi vencedora nos itens:

Ite
m 
nº

Quant.
Mínim

a

Quant.
Máxim

a

Medid
a

Especificação Valor unit. Valor Total

1
2028 8224 Unid.

Água  sanitária  embalagem de 01 
litro R$ 0,70 R$ 1.419,60

2
300 350 Unid.

Água  sanitária  embalagem de 02 
litro R$ 1,40 R$ 420,00

13
58 106 Unid.

Balde  plástico,  cônico,  com 
capacidade mínima de 10 litros R$ 1,90 R$ 110,20

14
27 40 Unid.

Balde  plástico,  cônico,  com 
capacidade mínima de 20 litros R$ 4,85 R$ 130,95

15

3281 4565 Unid.

Bolsa  algodão  branca  grossa 
47cmX  67cm  para  limpeza  e 
confecção de guardanapos R$ 1,30 R$ 4.265,30

19

120 160 Unid.

Cera Líquida, para piso frio (base 
água),  antiderrapante,  vermelha 
embalagem de 750 ml de produto R$ 1,75 R$ 210,00
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22

100 200 Unid.

Cera Líquida, para piso frio (base 
água),  antiderrapante,  incolor 
embalagem de 500 ml de produto R$ 1,70 R$ 170,00

35

104 190 Unid.

Desinfetante  /  germicida,  de  uso 
domestico,  com  composição  e 
concentração mínimas de: -aldeído 
fórmico: 1,4% (p/p); -óleo de pinho; 
-cloreto  de  benzalconio:  1,0% 
(p/p);  -volume:  mínimo  99%  do 
declarado  na  embalagem  ou 
rotulo; em embalagem com 500 ml 
de produto R$ 0,70 R$ 72,80

37

8034 9690 Unid.

Detergente  líquido,  para  lavar 
louça,  com  composição  e 
concentração  mínima  de: 
-sulfonato  de  aquilbenzeno  linear 
(las) como lauril benzeno sulfonato 
de  sódio:  4,5%  (p/p),  -ph  do 
produto puro:  6,0 a 8,0,  -volume: 
mínimo  99%  do  declarado  na 
embalagem  ou  rótulo,  em 
embalagem  com  500  ml  de 
produto R$ 0,63 R$ 5.061,42

50 560 1074 Unid. Esfregão de aço R$ 0,35 R$ 196,00
53

1561 2425 Pct.

Esponja  em  aço  carbono, 
acondicionada  em  pacote  com 
peso  líquido  mínimo  de  52  g, 
contendo  8  (oito)  unidades  tipo: 
“bombril” R$ 0,90 R$ 1.404,90

62 305 508 Unid. Lixeira  em  plástico  politileno 
vazada de 12 litros

R$ 2,88 R$ 1.008,00

63

2462 3805 Par

Luva  de  borracha  (latex  natural), 
antiderrapante, anatômica, forrada 
com  algodão,  espessura  de  no 
mínimo  0,55  mm  em  Tamanho 
Grande R$ 1,50 R$ 3.693,00

65

200 300 Par

Luva  de  borracha  (látex  natural), 
antiderrapante, anatômica, forrada 
com  algodão,  espessura  de  no 
mínimo  0,55  mm  em  tamanho 
pequeno R$ 1,10 R$ 220,00

71 88 200 Unid. Óleo  de  peroba,  em  frascos  de 
200 ml

R$ 3,50 R$ 308,00
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72 152 262 Unid. Pá para lixo em metal,  com cabo 
de madeira

R$ 3,00 R$ 456,00

73 98 155 Unid. Pá para lixo em plástico R$ 1,18 R$ 115,64
83 198 330 Pct. Papel  higiênico  branco,  macio, 

picotado,  com  60  metros  pacote 
com 4 rolos R$ 1,53 R$ 302,94

84 10 20 Fardo Papel  higiênico  fardo  com  6 
pacotes de 4 rolos branco com 60 
metros de boa qualidade R$ 26,50 R$ 265,00

91   
188

  
394

Unid. Rodo  secador  com  lâmina  de 
borracha  medindo 
aproximadamente  30  cm  de 
largura, fixada a estrutura metálica 
ou  plástica,  cabo  de  madeira 
revestido  em  material  sintético, 
medindo  no  mínimo  120  cm  de 
comprimento R$ 1,75 R$ 329,00

95

3665 4998 Pct.

Sabão em pó, com composição e 
concentração  mínimas  de: 
-sulfonato  de alquilbenzeno linear 
(las), como laurilbenzeno sulfonato 
de sódio: 10% (p/p), -fosfato, como 
tripolifosfato  de  sódio:  5%  (p/p), 
-metasilicato: 6% (p/p), -carbonato: 
30% (p/p), -peso: mínimo 99% do 
declarado  na  embalagem  ou 
rótulo, em embalagem com 1000 g 
de produto, tipo “surf” R$ 1,85 R$ 6.780,25

96

210 320 Pct.

Sabão em pó, com composição e 
concentração  mínimas  de: 
-sulfonato  de alquilbenzeno linear 
(las), como laurilbenzeno sulfonato 
de sódio: 10% (p/p), -fosfato, como 
tripolifosfato  de  sódio:  5%  (p/p), 
-metasilicato: 6% (p/p), -carbonato: 
30% (p/p), -peso: mínimo 99% do 
declarado  na  embalagem  ou 
rótulo, em embalagem com 500 g 
de produto R$ 1,20 R$ 252,00

98 385 630 Unid. Sabonete  glicerinado,  com 
composição  e  concentração 
mínima  de:  ácidos  graxos  totais 
30% (p/p),  glicerina 3% (p/p),  em 

R$ 0,50 R$ 192,50
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barra com, no mínimo 90 g
10
6 1348 1735 Unid.

Sapólio  em  Pó,  embalagem  de 
300g R$ 0,80 R$ 1.078,40

116

2091 2436 Unid.

Vassoura  doméstica,  com  cerdas 
em  polipropileno,  medindo,  no 
mínimo  9  cm,  injetadas  a  uma 
base plástica revestida com capa 
externa  plástica,  com  cabo  em 
madeira,  plastificado,  encaixado 
na base através de rosca plástica, 
medindo  no  mínimo  120  cm  de 
comprimento R$ 1,95 R$ 4.077,45

Total: R$ 32.539,35

A empresa COMERCIO TORREÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n ° 00.357.221/0001-
11 foi vencedora nos itens:

Ite
m 
nº

Quant.
Mínim

a

Quant.
Máxim

a

Medid
a

Especificação Valor unit. Valor Total

12

57 86 Unid.

Balde  plástico  com  tampa 
capacidade  para  100  litros 
medindo  no  mínimo  67  cm  de 
profundidade  por  53  cm  de 
diâmetro R$ 64,50

R$ 3.676,50

18

3481 4390 Unid.

Cera  líquida  para  piso  frio  (base 
água)  antiderrapante,  incolor,  em 
embalagem  com  01  litro  de 
produto R$ 1,99 R$ 6.927,19

20

50 100 Unid.

Cera Líquida, para piso frio (base 
água),  antiderrapante,  vermelha 
embalagem de 1 litro de produto R$ 2,09 R$ 104,50

23
2 4 Unid.

Cesto para lixo com tampa e pedal 
com capacidade de 13 litros R$ 14,00 R$ 28,00

24 10 20 Pct. Coador de papel para café R$ 2,82 R$ 28,20
25

20 40 Unid.

Condicionador  de  cabelo  com  a 
composição mínima de: cera auto 
emoliente  não  iônica,  álcool 
cetoesterânico;  cloreto  de  cetil 
trimetilamonio,  conservante  largo 
espectro, aroma q.s. Em frasco de 
1 litro de produto R$ 13,00 R$ 260,00
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30

118 280 Pct.

Corda  de  nylon,  com  05  mm  de 
diâmetro, com 03 pernas torcidas 
acondicionada  em  embalagem 
com 10 m. R$ 3,51 R$ 414,18

31 10 50 Cx. Cotonete  –  caixa  com  100 
unidades

R$ 4,12 R$ 41,20

41 5 20 Unid. Escova  de  cabelo,  macia,  para 
crianças maiores de 06 meses

R$ 12,16 R$ 60,80

42

75 132 Unid.

Escova para limpeza, com cerdas 
de  nylon  firme,  cabo  plástico 
inclinado,  resistente,  com  24  cm 
de comprimento R$ 9,60 R$ 720,00

45 5 10 Rolo Fio de nylon nº 0,70, rolo com 100 
metros

R$ 8,40 R$ 42,00

47

92 174 Pct.

Fósforo  com  aproximadamente  4 
cm de comprimento, em caixa com 
no  mínimo  40  palitos, 
acondicionada em pacote com 10 
unidades R$ 3,75 R$ 345,00

49 30 50 Unid. Escova  de  dente  adulto  com 
protetor cerdas macias

R$ 5,29 R$ 158,70

51

5 10 Unid.

Escova  para  limpeza  de  pisos, 
bases  de  madeira  cedrinho 
retangular  aplainada  ou  lixada, 
medindo no mínimo 6,2  x  23  cm 
cerdas  de  polipropileno  com 
comprimento  mínimo  de  3,3  cm 
com no mínimo 62 tufos contendo 
32  cerdas  cada  com  cabo  de 
madeira  rosqueável  com  no 
mínimo 120 cm de comprimento R$ 7,60 R$ 38,00

56 600 700 Unid. Lixa para metal, nº 100, em folha 
com aproximadamente 23 x 28 cm

R$ 2,51 R$ 1.506,00

57

30 60 Unid.

Lixeira  em  poilietileno  cilíndrica, 
com tampa e pedal, capacidade 40 
litros, na cor branca R$ 42,10 R$ 1.263,00

58

22 53 Unid.

Lixeira  em  poilietileno  cilíndrica, 
com tampa, capacidade 5 litros, na 
cor branca R$ 18,58 R$ 480,76

59 3 4 Unid. Lixeira  em  poilietileno  para  lixo 
(orgânico/seco),  com  tampa 
basculante,  capacidade  50  litros, 

R$ 42,00 R$ 126,00
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na cor verde
60

27 40 Unid.

Lixeira  em  poilietileno  cilíndrica, 
com tampa e pedal, capacidade 40 
litros, na cor azul R$ 44,00 R$ 1.188,00

61

2 10 Unid.

Lixeira  em  poilietileno  cilíndrica, 
com tampa e pedal, capacidade 15 
litros, na cor azul R$ 35,40 R$ 70,80

64

409 655 Par

Luva  de  borracha  (látex  natural), 
antiderrapante, anatômica, forrada 
com  algodão,  espessura  de  no 
mínimo  0,55  mm  em  tamanho 
médio R$ 1,68 R$ 687,12

69 11 35 Unid. Mangueira  para  jardim,  com  50 
metros

R$ 70,26 R$ 772,86

70

149 212 Unid.

Odorizador  para  banheiro,  na 
forma  de  spray,  para  no  mínimo 
3000 aspersões, com peso líquido 
mínimo  de  196  g  (tipo  eco-lab 
encouter  ou  similar  da  mesma 
qualidade ou quantidade superior) R$ 6,40 R$ 953,60

75

5 20 Cx.

Palito  de  madeira  para  higiene 
bucal  em  caixa  com  5.000 
unidades R$ 15,80 R$ 79,00

76

50 110 Pct.

Palito de madeira para churrasco, 
medindo aproximadamente 25 cm 
de  comprimento,  com  3  mm  de 
diâmetro,  acondicionado  em 
pacote com 100 palitos R$ 4,99 R$ 249,50

77

50 110 Pct.

Palito de madeira para picolé, com 
no mínimo 10 cm de comprimento 
em pacote contendo 100 unidades R$ 4,99 R$ 249,50

78

55 130 Unid.

Pano  de  prato,  em  tecido  de 
algodão,  sem  estampa,  com 
bainha nos quatro lados, medindo 
aproximadamente 60x40 cm R$ 1,47 R$ 80,85

81 62 80 Fardo Papel toalha em rolo com formato 
de 20 cm x 200 m, 35 g/m2, folha 
simples,  alta  absorcao.  produzida 
com 100% fibras naturais, virgens, 
com  boa  alvura  e  maciez, 
acondicionado em em fardo com 8 
unidades  de  peso  minimo 11,360 

R$ 16,20 R$ 1.004,40
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kg,  considerando  tubete  e 
embalagem, na cor branca.

85 75 134 Fardo Papel  higiênico  macio,  composto 
de  100%  celulose  virgem,  com 
distribuição  de  fibra  homogênea, 
gofrado,  branco,  folhas  simples 
picotadas, gramatura entre 20 a 21 
g/m2, em rolo com no mínimo, 10 
cm  de  largura  e  40  m  de 
comprimento, tubete com diâmetro 
interno  mínimo  de  4,4  cm, 
acondicionado  em  fardo  com  64 
rolos, peso entre 5600 a 5856 g. R$ 11,40 R$ 855,00

86 64 141 Fardo papel toalha em rolo com formato 
de 20 cm x 200 m, 35 g/m2, folha 
simples,  alta  absorção.  produzida 
com 100% fibras naturais, virgens, 
com  boa  alvura  e  maciez, 
acondicionado em em fardo com 8 
unidades  de  peso  minimo 11,360 
kg,  considerando  tubete  e 
embalagem, na cor branca. R$ 61,00 R$ 3.904,00

89 5 10 Unid. Refil  para  odorizador  para 
banheiro  spray,  3.000  aspersões, 
tipo eco-lab ecounter ou similar R$ 2,96 R$ 14,80

90 10 30 Pct. Refil de pastilha para mosquito R$ 3,89 R$ 38,90
93

10280 11410 Unid.

Sabão  de  glicerina,  com 
composição  e  concentração 
mínima de:  -ácidos graxos totais: 
27%  )p/p),  -glicerina:  2,5%  (p/p), 
-peso:  mínimo 99% do  declarado 
na embalagem ou rótulo, barras de 
400 g de produto R$ 0,82 R$ 8.429,60

99

800 1200 Unid.

Sabonete barra suave infantil 90 g, 
com  extrato  natural  de  aveia  e 
provitamina B5, com no mínimo 90 
g.

R$ 2,70 R$ 2.160,00
104 10 15 Pct. saco plastico para lixo infectante , 

classe  ii  ,  capacidade  para  30 
litros, medindo no minimo 39 x 58 
cm,  espessura  parede  simples 

R$ 26,00 R$ 260,00
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minima  de  0,050  mm,sacos 
plasticos  devem  conter  a 
simbologia  de  substancia 
infectantes,  acondicionado  em 
pacotes com 100 unidades, na cor 
branca leitosa. 

107

14 25 Unid.

saponáceo  em  pó,  a  base  de 
carbonato  de  calcio,  com 
composição  e  concentração 
minimas  de:  -sulfonato  de 
alquilbanzeno  linear  (las)  como 
lauril  benzeno sulfonato de sódio: 
0,1% (p/p);  -materia  volátil  a  105 
graus  centigrados:  máximo  5% 
(p/p);  -ph  de  uma  solução  ou 
dispersão  a  1%:  maximo  10,5; 
-teor  de  compostos  de  fosforo, 
expresso em pentoxido de fosforo 
(p2o5):  máximo  10%  (p/p); 
-quando  contiver  compostos  a 
base de cloro, cloro ativo: minimo 
0,1% (p/p); -peso: minimo 99% do 
declarado  na  embalagem  ou 
rotulo;  em  embalagem com  1  kg 
de produto R$ 6,30 R$ 88,20

108 20 40 Unid. Shampoo 370 g cada R$ 5,35 R$ 107,00
109

300 500 Unid.
Shampoo infantil  unidades com 1 
litro R$ 8,80 R$ 2.640,00

112 77 126 Unid. Tampa para vaso sanitário R$ 17,33 R$ 2.183,58
Total R$ 42.164,74

A  empresa  KAPRICHO  LIMPEZA  E  HIGIENE  LTDA  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n 
°10.404.363/0001-46 foi vencedora nos itens:

Item 
nº

Quant.
Mínim

a

Quant.
Máxim

a

Medid
a

Especificação Valor unit. Valor Total

28 170 320 Pct. Copo plástico descartável, atóxico, 
capacidade  050  ml,  peso  mínimo 
de  0,75  g,  acondicionado  em 
embalagem  com  100  unidades 
Observação: o produto deve estar 
em conformidade com a norma de 

R$ 2,10 R$ 357,00
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Abnt  Nbr  14865/2002  –  copos 
plásticos descartáveis.

33

6286 8000 Unid.

Desinfetante/germicida,  de  uso 
doméstico,  com  composição  e 
concentração mínima de: -aldeido 
fórmico: 1,4% (p/p); -óleo de pinho, 
-cloreto  de  benzalconio:  1,0% 
(p/p),  -volume:  mínimo  99%  do 
declarado  na  embalagem  ou 
rótulo, em embagalem com 01 litro 
de produto e Aroma de lavanda ou 
floral R$ 1,46 R$ 9.177,56

39

10 15 Unid.

detergente  liquido,  c/  composicao 
e  concentracao  minimas  de: 
-sulfonato de alquil benzeno linear 
(las)  como  lauril  benze-  no 
sulfonato de sodio: 5% (p/p); -teor 
de nh3 livre: 0,5% (p/p); -volume: 
minimo  99%  do  declarado  na 
embalagem  ou  rotulo;  em 
embalagem  com  1000  ml  de 
produto R$ 1,61 R$ 16,10

46 105 230 Pct. Guardanapos  de  papel,  pacotes 
com 100 unidades.

R$ 2,58 R$ 270,90

55

219 290 Unid.

Líquido  para  lustrar  móveis,  com 
composição  mínima  de:  solvente 
hidrocarboneto  destilado  de 
petróleo;  cera  de  carnaúba;  óleo 
de silicone; composição aromática; 
volume: mínimo 99% do declarado 
na  embalagem  ou  rótulo;  em 
embalagem de 200 ml R$ 1,09 R$ 238,71

79 15 20 Unid. Pano de piso de algodão branco R$ 1,71 R$ 25,65
80 340 515 Pct. Pano  para  limpeza  tipo  “perfex” 

pacote com 5 unidades
R$ 1,49 R$ 506,60

87 75 165 Unid. Pedra Sanitária R$ 0,66 R$ 49,50

110

44 105 Emb.

Soda cáustica, em escamas, com 
composição  e  concentração 
mínima  de:  -teor  de  pureza  em 
NaOH:  96%  do  declarado  na 
embalagem  ou  rótulo,  em 
embalagem com 1 kg de produto R$ 9,49 R$ 22.244,56

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
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Total: R$ 32.886,58

A empresa  SIMONE DIEFENBACH LEITE, inscrita no C.N.P.J sob o n° 08.285.756/0001-
36 foi vencedora nos itens:

Item 
nº

Quant.
Mínim

a

Quant.
Máxim

a

Medid
a

Especificação Valor unit. Valor Total

3

40 60 Pct.

Absorvente higiênico com gel com 
abas,  acondicionado  em  pacote 
com 10 unidades R$ 2,50 R$ 100,00

4 50 100 Unid. Acetona 100 ml R$ 3,00 R$ 150,00
7 50 100 Unid. Alicate de cutícula aço inox R$ 10,00 R$ 500,00
8

40 80 Pct.

Aparelho  de  barbear  descartável 
com 2 lâminas em aço inoxidável- 
embalagem com 5 unidades. R$ 1,90 R$ 76,00

16

200 300 Unid.

Calça  plástica  forrada  dos  dois 
lados  (externo  e  interno)  com 
botão de pressão n° 05 R$ 4,00 R$ 800,00

17

200 300 Unid.

Calça  plástica  forrada  dos  dois 
lados  (externo  e  interno)  com 
botão de pressão n°06 R$ 5,00 R$ 1.000,00

40

40 60 Unid.

Desodorante anti-transpirante sem 
álcool  embalagem  dotada  de 
sistema rollon  em frasco  com no 
mínimo 55 ml de produto R$ 3,90 R$ 156,00

48 10 30 Unid. Isqueiro para fogão grande R$ 5,00 R$ 50,00
54

500 800 Pct.

Fraldas  de  pano  em  algodão, 
pacotes  com  05  unidades  cada, 
tamanho padrão R$ 5,28 R$ 2.640,00

111
300 400 Unid.

Talco infantil, com ph neutro, com 
200 g cada R$ 3,79 R$ 1.137,00

113

152 275 Unid.

Toalha de rosto, em tecido felpudo, 
composto  de  no  mínimo 90% de 
algodão e o restante em poliéster, 
medidas mínimas de 80 x 50 cm, 
peso mínimo de 135 g R$ 10,00 R$ 1.520,00

114

58 100 Unid.

Toalha  de  banho,  em  tecido 
felpudo,  composto  de  no  mínimo 
90% de algodão e o restante em 
poliéster, tamanho grande. R$ 12,00 R$ 696,00
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Total R$ 8.825,00

A empresa FACCIOLI & CADORE LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n° 93.560.316/0001-19 
foi vencedora nos itens:

Item 
nº

Quant.
Mínim

a

Quant.
Máxim

a

Medid
a

Especificação Valor unit. Valor Total

9

40 75 Unid.

Bacia  em  plástico  de  diâmetro 
entre 24 e 26 cm com capacidade 
mínima 5 litros R$ 6,90 R$ 276,00

10

28 55 Unid.

Bacia  em  plástico  diâmetro  entre 
39  e  41  cm  com  capacidade 
mínima 15 litros R$ 9,38 R$ 262,64

11

25 50 Unid.

Bacia  em  plástico  diâmetro  entre 
54 e 56 cm capacidade mínima 25 
litros R$ 15,02 R$ 375,50

21

125 180 Unid.

Cera Líquida, para piso frio (base 
água),  antiderrapante,  incolor 
embalagem de 750 ml de produto R$ 1,84 R$ 230,00

26

10 20 Pct.

Copos  descartáveis  para 
cafezinho,  embalagem   com  100 
unidades. R$ 0,93 R$ 9,30

27

2130 3420 Pct.

Copo plástico descartável, atóxico, 
capacidade  110  ml,  peso  mínimo 
de  1,90  g,  acondicionado  em 
embalagem com 100 unidades, na 
cor branco leitoso. Observação: o 
produto  deve  estar  em 
conformidade  com  a  norma  de 
Abnt  Nbr  14865/2002  –  copos 
plásticos descartáveis. R$ 2,28 R$ 4.856,40

29

4 10 Pct.

Copo plástico descartável, atóxico, 
capacidade 300 ml,  peso mínimo 
de  3,30  g,  acondicionado  em 
embalagem  com  100  unidades. 
Observação: o produto deve estar 
em conformidade com a norma de 
Abnt  Nbr  14865/2002  –  copos 
plásticos descartáveis. R$ 5,20 R$ 20,80

32

70 100 Unid.

Creme ou gel dental com fluor em 
bisnaga com no mínimo 90 gramas 
de produto R$ 2,00 R$ 140,00
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34

200 250 Unid.

Desinfetante  /  germicida,  de  uso 
domestico,  com  composição  e 
concentração mínimas de: -aldeído 
fórmico: 1,4% (p/p); -óleo de pinho; 
-cloreto  de  benzalconio:  1,0% 
(p/p);  -volume:  mínimo  99%  do 
declarado  na  embalagem  ou 
rotulo; em embalagem com 2 litros 
de produto R$ 2,83 R$ 566,00

44

216 290 Unid.

Flanela  para  limpeza,  formato 
mínimo 30x40 cm, com as bordas 
chuleadas R$ 0,69 R$ 149,04

66

25 50 Cx.

Luva de borracha descartável, tipo 
hospitalar,  tamanho G, caixa com 
100 unidades R$ 11,75 R$ 293,75

67

140 260 Cx.

Luva de borracha descartável, tipo 
hospitalar,  tamanho M, caixa com 
100 unidades R$ 11,95 R$ 1.673,00

68

1 3 Cx.

Luva de borracha descartável, tipo 
hospitalar,  tamanho P, caixa com 
100 unidades R$ 12,75 R$ 12,75

82 185 345 Fardo Papel  higiênico  comum,  folha 
simples,  gofrado,  picotado,  100% 
celulose  virgem,  com  distribuição 
de  fibra  homogênea,  branco, 
gramatura entre 20 a 21 g/m²,  em 
rolo  com  no  mínimo  10  cm  de 
largura  e  30  m  de  comprimento, 
tubete  com  diâmetro  interno 
mínimo de 4,4 cm, acondicionado 
em  fardo,  com  no  mínimo  64 
unidades,  peso  entre  4,320  a 
4,512 g R$ 17,29 R$ 3.198,65

88 35 100 Pct. Prendedor de madeira, para varal 
de  roupa,  tamanho  padrão,  em 
embalagem com 12 unidades R$ 2,07 R$ 72,45

100 25 28 Pct. Saco para lixo com 20 unidades de 
15 litros cada

R$ 1,70 R$ 42,50

101 340 540 Pct. Saco preto para lixo comum com 
10 unidades de 30 litros cada

R$ 1,57 R$ 533,80

102 1820 2500 Pct. Saco  para  lixo  de  boa  qualidade 
com 10 unidades de 50 litros cada

R$ 1,52 R$ 2.766,40

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br


   PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI 
Estado do Rio Grande do Sul

          R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3433 2323-Fax-(55) 3433 2323 – licita  @itaqui.rs.gov.br  

103
3980 5950 Pct.

Sacos  de  lixo  100  litros com  10 
unidades cada R$ 1,89 R$ 7.522,20

105
5000 10000 Pct.

Saco de lixo de 10 micras de 100 
litros com 10 unidades cada R$ 4,10 R$ 20.500,00

Total: R$ 43.501,18

A empresa  RM HOSPITALAR LTDA , inscrita no C.N.P.J sob o n° 10.807.173/0001-70, foi 
vencedora nos itens:

Item 
nº

Quant.
Mínim

a

Quant.
Máxim

a

Medid
a

Especificação Valor unit. Valor Total

5

2470 3540 Unid.

Álcool etílico (etanol) para limpeza 
com  concentração  mínima  de: 
-92gl (88,2 inpm); -volume: mínimo 
99% do declarado na embalagem 
ou rótulo  em embalagem com 01 
litro de produto R$ 2,87 R$ 7.088,90

6 4 8 Unid. Álcool em gel embalagem de 1 litro R$ 4,62 R$ 18,48
38

10 20 Unid.

detergente  neutro  liquido,  para 
lavar  louca,  com  composição  e 
concentração  minimas  de: 
-sulfonato  de alquilbenzeno linear 
(las) como lauril benzeno sulfonato 
de  sódio:  4,5%  (p/p);  -ph  do 
produto  puro:  6,0  a  8,0;  -volume: 
minimo  99%  do  declarado  na 
embalagem  ou  rotulo;  em 
embalagem de 5 litros de produto. R$ 7,25 R$ 72,50

43 73 137 Unid. Escova para vaso sanitário R$ 3,25 R$ 237,25
Total R$ 7.417,13

A empresa ROSA M DOS S SANCHOTENE, inscrita no CNPJ sob o n° 11.474.292/0001-
10, foi vencedora nos itens:

Item 
nº

Quant.
Mínim

a

Quant.
Máxim

a

Medid
a

Especificação Valor unit. Valor Total

36

40 50 Unid.

Desinfetante  inseticida  tipo 
creolina em embalagem de 500 ml 
de produto R$ 5,80 R$ 232,00

52 2261 2810 Pct. Esponja  de  limpeza,  dupla  face, R$ 4,10 R$ 9.270,10
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um  dos  lados  em  fibra  sintética 
abrasiva na cor verde, e outro lado 
em espuma de poliuretano na cor 
amarela, medidas mínimas 10 x 7 
x 2 cm, pacote com 10 unidades

74 1 6 Unid. Pá de corte, com cabo de madeira R$ 35,00 R$ 35,00
92

96 115 Unid.
Sabão Líquido - embalagem de 01 
litro R$ 4,15 R$ 398,40

94

440 710 Unid.

Sabão  de  glicerina,  com 
composição  e  concentração 
mínima de:  -ácidos graxos totais: 
27%  )p/p),  -glicerina:  2,5%  (p/p), 
-peso:  mínimo 99% do  declarado 
na embalagem ou rótulo, barras de 
200 g de produto R$ 0,69 R$ 303,60

115
29 45 Unid.

Vassoura para jardim, com cerdas 
de metal, cabo de madeira R$ 19,00 R$ 551,00

Total R$ 10.790,10

A empresa  CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO  DE  ARTIGOS  MEDICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 06.964.297/0001-91, foi vencedora no item:

97 473 905 Unid. Sabonete anti-bactericida 90g R$ 2,00 R$ 946,00

1.3  –  A empresa  vencedora  deverá  entregar  qualquer  quantidade  solicitada  pelo 
Município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas, para remessa do 
produto.

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01(um) ano, contados a 
partir da data de assinatura. 

2.2 - Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Itaqui não será obrigado a aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio, os materiais  referidos na Cláusula I, podendo utilizar, 
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei,  sem que, desse fato, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2011, que 
precedeu  a  integra  do  presente  instrumento  de  compromisso,  independentemente  de 
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
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CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO 

3.1. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da 
liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante depósito na conta bancária da 
Detentora da Ata ou através de boleto bancário.

3.2 – A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

3.3 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade.

3.4 – As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.4.1 – Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de 
Regularidade com o FGTS e CND do INSS.

3.5 – O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 
da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6- Nos pagamentos efetuados pela Administração, poderão ser efetuadas retenções 
relativas a tributos de competência municipal ou os que o proponente está como 
responsável pela legislação vigente.

3.7- Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

3.8-  Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade.

3.9-  As despesas a serem realizadas com a aquisição dos pneus e câmaras de ar, 
decorrentes da execução deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos 
previstos no orçamento do Município.

CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO 

4.1 -Os fornecedores deverão entregar os produtos em perfeito estado para uso, 
observados os prazos e quantidades previstos no edital. 

4.2-  A entrega dos produtos deverá ser efetuada de acordo com a necessidade do 
Município, de forma parcelada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
emissão da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via fax, na Rua Bento 
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Gonçalves, n° 335 – Bairro: Centro – Itaqui - RS, ou em outro endereço que o Contratante 
determinar, no horário de expediente das Secretarias Municipais, sem ônus para o 
município.

4.3-  A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e a hora em que a 
entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos 
mesmos.

4.4 - A entrega será feita à pessoa responsável pelo recebimento, no endereço indicado, a 
quem caberá conferi-lo  e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.5- A Secretaria terá o prazo máximo de 2 (dois) dias para processar a conferência dos 
produtos entregues, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a 
DETENTORA DA ATA para substituição do produto entregue em desacordo com as 
especificações.

4.5.1 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo máximo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, 
para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.

4.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA 
DA  ATA  pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no 
todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções.

4.7 - Nos casos da DETENTORA DA  ATA não entregar o objeto de acordo com as 
especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, a 
pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá 
ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município:

5.1.1 – Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme 
ajuste representado pela Nota de Empenho;

5.1.2 – Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

5.1.3  –  Prestar  à  Detentora  da  Ata  toda  e  qualquer  informação,  por  esta  solicitada, 
necessária à perfeita execução  do empenho;

5.1.4 – Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avencado, após a entrega da 
Nota Fiscal no setor competente; 

5.1.5 – Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
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5.2 – Da Detentora da Ata:

5.2.1 – Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas;

5.2.2 – Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os produtos fornecidos;

5.2.3 – Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do  
valor contratado;

5.2.5 – Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1  –  As  aquisições  decorrentes  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  serão 
formalizados pela retirada da Nota de Empenho pela detentora.

6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.

6.4  –  A empresa fornecedora,  quando do recebimento  da  Nota  de Empenho,  deverá 
colocar,  na  cópia  que  necessariamente  a  acompanhar,  a  data  e  hora  em  que  tiver 
recebido, além da identificação de quem procedeu o recebimento.

6.5 – A cópia da Nota de Empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim 
de ser anexada ao processo de administração da ata.

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES 

7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, 
atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 
penalidades do art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

• advertência;
• multa de 2 % (dois por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso 

injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis;

• multa de 4 % (quatro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, pela recusa 
injustificada do contratado em executá-la;
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• suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, pelo prazo de 2 (dois) anos;

• declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação.
 

7.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

7.3 Da aplicação das penalidades definidas nos subitens acima, caberá recurso no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo 
local.

7.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativo as penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1- Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente 
Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º 
§1º,  da Medida Provisória  1488-16,  de 2.10.1996 e  demais  legislações pertinentes,  é 
vedado qualquer  reajustamento de preços,  até que seja completado o período de 12 
(doze)  meses  contados  a  partir  da  data  de  recebimento  das  propostas  indicadas  no 
preâmbulo do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2011, o qual integra a presente Ata 
de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 
5302/2009.

8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter 
o equilíbrio econômico financeiro da avença.

CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
administração, quando:

9.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;

9.1.2 – a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa;

  
9.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
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9.1.4 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das 
disposições legais;

9.1.5 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6  –  por  razões  de  interesse  público  devidamente  demonstrado  e  justificado  pela 
Administração;

 
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item,  será  feita  por  correspondência  com  aviso  de  recebimento,  juntando-se  o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços.  No 
caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,  
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

9.3  –  Pela  detentora,  quando,  mediante  solicitação  por  escrito,  comprovar  estar 
impossibilitada quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
art. 78, incisos XIII a XVI, da lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos 
recursos  consignados  no  orçamento  da  Prefeitura  Municipal  de  Itaqui,  por  programa, 
projeto,  fonte  de  recursos  e  elemento  de  despesa  para  este  exercício  e  o  exercício 
seguinte. 

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

11.1  A  aquisição  dos  itens  objeto  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  serão 
autorizadas,  em  cada  caso,  pelo  Ordenador  da  Despesa  correspondente,  sendo 
obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.

11.1.1 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total  ou 
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 
competência para tanto.

CLÁUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 
da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
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CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2011 e a proposta 
das empresas Cirurgica Santa Maria Comercio de Artigos Medicos Ltda, Genial Produtos 
para Limpeza Ltda, Comercio Torreão Ltda, Kapricho Limpeza e Higiene Ltda, Simone 
Diefenbach Leite, Faccioli e Cadore Ltda, RM Hospitalar, Rosa M. dos S. Sanchotene, 
classificadas no certame supra numerado.

14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo 
Decreto Municipal nº 5302/2009 no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis.     Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA XIV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui, como único competente para dirimir  
quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo.

                                                                            Itaqui - RS, 14 de abril de 2011.

Prefeitura Municipal de Itaqui
 Gil Marques Filho

Prefeito

Genial Produtos para Limpeza Ltda.
Vanderlei Caresia

Comercio Torreão Ltda

Kapricho Limpeza e Higiene Ltda.
Lisiane Escobar V. Teixeira

Simone Diefenbach Leite.
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Faccioli e Cadore Ltda.
Paulo Faccioli

RM Hospitalar Ltda.
Rogério Marobin

Rosa M. dos S. Sanchotene

Cirurgica Santa Maria Com. de Artigos Medicos
Paulo Ricardo Dalla Porta
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