
 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 1450/2014 

 

O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao 

disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua 

intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada aquisição de  

MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA EM GERAL , mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão 

Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir 

elencados: 

ORDEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

1 2.000 Pct 
Açúcar cristalizado, branco, sacarose de cana-de-açúcar, com embalagem em polietileno, 

contendo data de fabricação e prazo de validade. Pacote contendo 2Kg 

2 5.000 Und 
Água sanitária, alvejante contendo hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água. Embalada em 

frasco plástico com 1000ml 

3 800 Und Álcool etílico hidratado em gel 65° INPM, multiuso. Embalagem plástica 500ml 

4 2000 Und Álcool etílico, líquido, hidratado, 92,8°. Frasco plástico de 1000ml 

5 600 Und 
Balde pra limpeza com capacidade para 10 litros, confeccionado em material plástico 

resistente, com alça de metal 

6 100 Und Bandeja plástica, retangular, com aproximadamente 30 x 45cm, na cor branca 

7 50 Und Bule em alumínio 100% puro com pegador (alça), com capacidade de 3lt 

8 100 Und 
Caçarola em alumínio 100% puro, com tampa com saída de vapor, pagadores nas laterais, 

antitérmico, com capacidade de 3lts aproximadamente. 

9 5.400 Pct 

Café torrado e moído, embalado em pacotes de 500g, contendo registro no Ministério da 

Saúde, atendendo a portaria nº 451/97 e a resolução nº12/78 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para alimentos-CNNPA. 

10 624 Und Cera líquida, incolor, auto brilho, embalagem plástica de 850ml aproximadamente 
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11 1.000 Und Cesto para lixo, em material plástico, telado, com capacidade para 10lt 

12 2.000 Und 
Cesto para lixo, em material plástico, com pedal para abertura da tampa com capacidade para 

30lt 

13 200 Und Coador para café em tecido 100% algodão, aramado, com cabo e capacidade de 3 lt 

14 60.000 Pct Copo descartável para água, 200ml, embalados em pacotes contendo 100 unidades. 

15 75.000 Pct Copo descartável para café, 50ml, embalados em pacotes contendo 100 unidades. 

16 200 Und Copo em vidro temperado, transparente com capacidade de 250ml 

17 5.400 Und Desinfetante líquido, em frasco plástico contendo 2lt do produto, aromas variados. 

18 4.000 Und Detergente líquido, neutro, em frasco plástico com 500ml 

19 100 Und 

Dispenser para copo de água, em material acrílico, acompanhando kit contendo parafusos e 

buchas, nas medidas: 49cm (altura), 13cm (largura), 12cm (profundidade) e 07cm o diâmetro 

da boca. 

20 500 Und Escova de limpeza para lavar roupa em madeira 

21 500 Und 
Escova para limpeza de bacia sanitária, com estrutura em material plástico, com cerdas em 

nylon, 20cm de comprimento e 30cm o cabo. 

22 3.000 Und 
Esponja para limpeza dupla face, sendo um lado em fibra sintética abrasiva e o outro lado em 

espuma macia de poliuretano. 

23 3.500 Pct Esponja em lã de aço, para limpeza doméstica. Pacote com 8 unidades. 

24 2.000 Und 
Flanela para limpeza, medindo 30x50cm cada, com costuras nas laterais, em tecido 100% 

algodão, alta absorção. 

25 120 Pct 
Fósforo em madeira, composto em mineral e vegetal, apresentado na forma de palito, com 

ponta em pólvora. Pacotes com 10 caixas. 

26 100 Und 
A Garrafa Térmica 1,9 Litros, possui ampola de Aço Inoxidável e um moderno sistema à vácuo, 

que conserva a temperatura. Com acionamento através de bomba, possuir base giratória. 
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27 1000 Und Garrafão (vasilhame) de água mineral com capacidade de 20 litros 

28 200 Und 
Inseticida aerossol, com proteção continua de 12 horas contra moscas, mosquitos e baratas, 

com trava de segurança especial para crianças, uso de água como solvente 300ml 

29 60 Und 
Isqueiro- acendedor tipo mecânico com corpo em plástico e pedra (faísca) em contato com o 

gás, descartável, tamanho grande 

30 50 Und Jarra de vidro capacidade 1000ml 

31 800 Und 
Limpa vidros, liquido para limpeza de vidros e acrílicos, fracos de plástico e tampa com válvula 

de spray, 500ml 

32 1200 Und 
Detergente acido para limpeza de pisos e cerâmica, concentrado para uso domestico, 

fragrância neutra, 1000ml 

33 800 Und Limpador instantâneo multiuso, 500ml 

34 3000 Par 
Luva de segurança, em látex, forrada com palma antiderrapante, cor amarela, tamanho 

grande, par 

35 3000 Par 
Luva de segurança, em látex, forrada com palma antiderrapante, cor amarela, tamanho médio, 

par 

36 50 Und 
Mangueira para jardim em PVC, com reforço de fios de poliéster, flexível, fabricada para 

suportar pressão de trabalho de até 180 libras, com comprimento de 30mts 

37 1200 Und 
Odorizante de ambiente - desodorizador ambiental, aerossol, sem CFC, essências suaves, 

frasco de 400ml 

38 200 Und 

Pá com aparador de caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio como 

manopla de formato anatômico medindo aproximadamente 20x5cm e cabo de rosca com 

altura de 1mt em madeira 

39 100 Und Pá para lixo pequena em fibra de plástico 

40 600 Und 
Pano de prato, confeccionado em tecido 100% algodão, TAM 60x40, cor branca, com costura 

nas laterais 

41 1000 Und 
Pano de chão, tipo saco atoalhado, confeccionado em tecido 100% algodão, medidas 

66x45cm, cor branco 

42 9600 Pcte 
Papel higiênico, branco, folha dupla de alta qualidade, 100% fibras celulósicas, picotado, com 

30mx10cm, macio, neutro, pacote com 4 unidade 
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43 1500 Pcte Pilha alcalina AAA – Ir03xab-2b-voltagem 1,5v, validade 7 anos, pacote 02 unidades 

44 1200 Pcte Pilha Alcalina AA plus – 3shs, voltagem 1,5v, validade 2 anos, pacote com 4 unidades 

45 2500 Pcte Pilha Media alcalina, tipo C, voltagem 1,5v, pacote com 2 unidades 

46 500 Pcte Pilha Grande alcalina, Tipo D, voltagem 1,5v, pacote com 2 unidades 

47 900 Pcte Bateria Alcalina, voltagem 9v, pacote 1 unidade 

48 100 Und Rastelo em fira de plástico, de 40cm, cabo em madeira medindo 1,20mts 

49 500 Und 
Rodo de madeira pequeno, com 2 laminas em borracha reforçada, medindo aproximadamente 

40 cm, com cabo em madeira medindo 1,50mts 

50 800 Und 
Rodo de madeira grande, com 2 laminas em borracha reforçada, medindo aproximadamente 

60 cm, com cabo em madeira medindo 1,50mts 

51 500 Pcte 
Sabão em barra, de primeira qualidade, com 200gr cada, levemente aromatizado, pronto para 

uso, embalagem com 5 unidades 

52 5.000 Pcte Sabão em pó, embalagem com 1kg, para limpeza geral, biodegradável, original do fabricante 

53 550 Und Sabonete em barra, perfumado, cremoso, 90gr 

54 5.000 Pcte 
Saco plástico para lixo 100 litros, preto, resistente, reforçado, P6, embalagem com 

100unidades 

55 1.000 Pcte 
Saco plástico para lixo 30 litros, preto, resistente, de propipopileno, embalagem com 50 

unidades 

56 6.000 und 
Saco plástico Branco leitoso, 30 litros, resistente, para acondicionar resíduos sólidos de saúde 

infectados 

57 15.000 und 
Saco plástico Branco leitoso, 50 litros, resistente, para acondicionar resíduos sólidos de saúde 

infectados 

58 10.000 und 
Saco plástico Branco leitoso, 100 litros, resistente, para acondicionar resíduos sólidos de saúde 

infectados 

59 50 Und 
Suporte para garrafão (20lt) de água mineral, fabricado em polipropileno, de alta resistência, 

na cor branca com 01 torneira. 
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60 1.000 Und 
Toalha de rosto, confeccionada em tecido atoalhado 100% algodão, medindo 

aproximadamente 45 x 85cm 

61 1.000 Und Vassoura de nylon, 25x5cm, com cabo de madeira rosqueável, medindo 1,10m 

62 600 Und Vassoura de palha, 25x5cm, com cabo de madeira rosqueável, medindo 1,10m 

63 1.000 Und Vassoura de pêlo sintético, 25x5cm, com cabo de madeira rosqueável, medindo 1,10m 

64 300 Und 
Xícara e pires para café, confeccionados em vidro temperado, transparente, com capacidade 

de 50ml 

65 60 Pares 

Bota para proteção individual, confeccionada em PVC injetado com alta adição de 

plastificantes e nitrílicos, cano curto 27,5cm (base nº 42), solado 6 mm de espessura, na cor 

branca, numeração 36 

66 60 Pares 

Bota para proteção individual, confeccionada em PVC injetado com alta adição de 

plastificantes e nitrílicos, cano curto 27,5cm (base nº 42), solado 6 mm de espessura, na cor 

branca, numeração 37 

67 60 Pares 

Bota para proteção individual, confeccionada em PVC injetado com alta adição de 

plastificantes e nitrílicos, cano curto 27,5cm (base nº 42), solado 6 mm de espessura, na cor 

branca, numeração 40 

68 50 Pares 

Bota para proteção individual, confeccionada em PVC injetado com alta adição de 

plastificantes e nitrílicos, cano curto 27,5cm (base nº 42), solado 6 mm de espessura, na cor 

branca, numeração 42 

69 30 Pares 

Bota para proteção individual, confeccionada em PVC injetado com alta adição de 

plastificantes e nitrílicos, cano curto 27,5cm (base nº 42), solado 6 mm de espessura, na cor 

branca, numeração 44 

 

 
DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
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 bens, no local e endereço indicados junto ao pedido de compra emitido pelo 
departamento de compras do Fundo Municipal de Saúde, e sua entrega deverá ser acompanhado e conferido por 
responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento do material 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. Os materiais deverão ser 
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entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde no seguinte endereço: Avenida Guaporé esquina com Rua 
11, telefone: 3316-1776 – conforme especificado no pedido de compra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FORMA DE PAGAMENTO  
 
Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de nota fiscal referente aos materiais entregues conforme 

pedido de compra expedido pelo departamento de compras e terá sua quitação em até 30 dias após a efetiva entrega e 

atesto do documento fiscal pelo responsável pelo material proposto. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 

 

A despesa decorrente da contratação do objeto desta Licitação correrá à conta dos recursos específicos 
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gurupi. 
 
 Os Órgãos/ Secretarias 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 Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de Registro de Preços- IRP, 
formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com objeto a ser licitado contendo 
a estimativa de consumo e especificações pertinentes, antes da realização do procedimento licitatório, 
sendo a data máxima para recebimento de tão intenção, dia 23 de maio de 2014. 
 

                      Fundo Municipal de Saúde, aos 15 dias do mês de maio de 2014. 

 

 

 

 

Sueli Santos de Sousa Aguiar 

Secretária Municipal de Saúde 


