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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 107/07 

 

 

 

Processo Administrativo n.° 07/10/16.377 

Interessado: Secretaria Municipal de Administração 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 78/07 
Objeto: Registro de Preços de materiais de limpeza. 

 

 

 

                        Aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2007, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida 

Anchieta, n° 200, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, devidamente representado, e a 

empresa SOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, 

por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 

11.447/94 e suas alterações e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao 

Registro de Preços referentes aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos 

preços unitários. 

 

 

Item Código Descrição  Un. Qde.  Preço 
unitário R$ 

02 12959 

 
Alvejante água sanitária,  composição: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, 
água filtrada. Teor de cloro ativo aproximadamente 
2,0 a 2,5% P/P. Embalagem contendo 1.000 ml. 
Obs: apresentar análise bacteriológica (teor ativo e 
bactericida) deste produto efetuada por laboratório 
oficial e ainda na embalagem deverá constar: 
modo de usar, precauções e nome do fabricante,  
bem como a validade do produto. Embalagem: 
caixa com 12 frascos. 
 

PC 22.289 0,62 
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03 12966 

 
Desinfetante líquido de pinho, germicida, 
bactericida, componente ativo cloreto de dimetil, 
alquibenzil amônio 80% . Embalagem de 500 ml 
contendo prazo de validade e registro junto ao 
DISAD. Embalagem: caixa com 24 unidades. 
 

PC 16.671 0,49 

04 12938 

 
Detergente líquido neutro, para cozinha, com bico 
econômico, biodegradável, concentrado, 
composição: componente ativo alquil, benzeno 
sulfanato de sódio, sais inorgânicos , sequestrante, 
coadjuvante, preservativo, corante, essência, água 
e tensoativo biodegradável. Embalagem contendo 
500 ml, devendo apresentar prazo de validade e 
registro no DISAD, caixa com 24 unidades. 
 

PC 23.338 0,39 

05 12919 

 
Escova japonesa grande, em fibra de coco, 
suporte de arame galvanizado. Embalagem: com 
12 unidades. 
 

PC 1.835 0,92 

13 12948 

 
Sabão comum em pedra - 200 gramas, 
composição: sabão a base de sais inorgânicos, 
coadjuvante, glicerina, pigmento e água. Alta 
resistência a água, pedra dura, devendo constar 
na embalagem data de fabricação e prazo de 
validade e registro junto ao DISAD. Embalagem: 
caixa com 50 unidades. 
 

PC 11.204 0,32 

14 12951 

 
Sabão em pó tipo detergente, biodegradável 
concentrado, micro perolado. Composição: 
tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante  
alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, 
perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno 
sulfanato de sódio). Apresentado em embalagem 
de papelão de 1kg e reembalados em caixa com 
12 unidades, ter registro junto ao DISAD. 
 

PC 12.497 2,60 

17 12901 

 
Vassoura de nylon com cabo - numero 5. Obs: as 
vassouras deverão ser desencabadas;  
embalagem com amarril de 6 unidades. 
 

PC 3.822 2,20 

18 12900 
 
Vassoura de palha com 5 fios, com cabo de 
madeira. Embalagem: amarril com 6 unidades.  
 

PC 3.106 4,22 

 

                     Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura. 
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                     Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

 

Campinas, 02 de agosto de 2007. 
 

 

 
 
 

SAULO PAULINO LONEL 

Secretário Municipal de Administração 
 

 

 

 

SOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

Representante Legal: Joseli Fabri Junior 

R.G. n° 19.851.642-3 

CPF. n° 089.499.768-89 
 


