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Extrato da Ata de Registro de Preço nº 077/2014 – Processo nº 909/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Ecolab Química Ltda. – Objeto: 

Registro de preços de produtos de limpeza – Preço registrado para a detentora na 

seguinte ordem Na seguinte ordem (item, unid, qtd, descrição do produto, marca e valor 

unitário): Item 01 - 300 - KG - DESINFETANTE SANEADOR EM PÓ. Desinfetante 

para hortifrutículas, em pó, clorado, para uso na sanitização de verduras, frutas, legumes 

e também em pisos, equipamentos e paredes de cozinha. Diluição: 0,1% em água (7,5 a 

12,5 para cada 10 litros de água). Características físicas: Estado físico pó solto; 

Ph1%:8,5-9,5; cor: branca; odor: cloro; Titulações (Ph= 8,3): 1,5 -3,5 ml; cloro 

disponível: 10% mínimo. Características químicas: Agente Alcalino: cloretos; Agente 

sanitizante: dicloroisocianurato de sódio. Embalagem: balde plástico resistente de 5 Kg. 

Com Registro no Ministério da Saúde. - MIKRO CHLOR - R$ 50,40; Item 02 - 250 - 

LT - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO. Desengordurante gel de alto 

desempenho, indicado para remoção rápida de sujeiras resistentes em fogões, grelas, 

exaustores, entre outros. Características Físicas: Estado Físico: líquido; Ph100%: 13,0-

13,9; Cor: laranja escuro; Odor:característico; Densidade (25ºC): 1.070 - 1,090 g/cm³. 

Características Químicas: Contém agente sequestrante, corante e inibidores; Tensoativo 

não-ionicos: alquil dimetil amina oxida; Agente Alcalino: hidróxido de sódio. 

Embalagem: galões plásticos resistentes com 05 litros. Com Registro no Ministério da 

Saúde. - GREASES-TRIP PLUS - R$ 18,27; Item 03 - 800 - KG - DETERGENTE 

GERMICIDA EM PÓ ALCALINO FORTE. Indicado para remoção de sujeira pesada 

de origem gordurosa em pisos e paredes de cozinhas, estrados, corredores, etc 

Detergente germicida em pó alcalino forte. Indicado para remoção de sujeira pesada de 

origem gordurosa em pisos e paredes de cozinhas, estrados, corredores, e outros. 

Características Físicas: estado físico: pó solto; cor: branca e amarela; odor de cloro; ph 

11,5 - 12,5; titulações: (ph=8,3): 8,0 - 9,0ml, (ph=4,0): 12,0 - 14,0ml; cloro disponível: 

1,5 - 2,1%. Características Químicas: agente alcalino: carbonatos; agente alvejante / 

sanitizante: dicloroisocianurato de sódio, tensoativo não iônico: monil fenol etoxilado; 

agente sequestrante: polifosfatos especiais. Embalagem: pacotes de 05 quilos. - 

CLORIL - R$ 21,00; Item 04 - 800 - LT - DETERGENTE NEUTRO 

CONCENTRADO. Detergente líquido neutro para limpeza manual de pratos, talheres, 

formas, parede, pisos, e outros. Diluição: 01 litro do produto para cada 15, 30 ou 90 

litros de água. Características Físicas: Estado físico: líquido límpido viscoso; pH 100%: 

6,5 - 8,0; Cor: amarelo claro; Odor: característico; Densidade (25º C): 1,020 - 1,040 

g/cm³; Viscosidade Zahn Nº 3 (25º C): 40 - 60 segundos. Características Químicas: 

contém agente tamponante, agente umectante, inibidor de corrosão e preservante; 

Tensoativo aniônico: ácido alquil benzeno sulfônico; Tensoativo não-iônico: 

dietanolamida láurica. Embalagem: bombona plástica resistente de 20 litros. Com 

Registro no Ministério da Saúde. - CLICK-BR - R$ 15,54; Item 05 - 400 - LT - 

LIMPADOR CLORADO. Limpador clorado, para remoção de proteínas e outras 

sujidades em equipamentos e pisos. Diluição para pisos: 4 a 16ml de produto por litro 

de água. Características Físicas - Estado Físico: líquido; pH 100%: 13-14,0; Cor: 

amarelo claro: Odor: cloro; Densidade (25º C): 1,240 - 1,270 g/cm³; Titulações (pH = 

8,3): 12,8 - 14,8 ml; Cloro Disponível: 1,8 - 2,2%. Características Químicas - Agente 

sequestrante: polifosfatos especiais; Tensoativo: alquil dimetil amina óxida; Agente 

Sanitizante: hipoclorito de potássio. Embalagem: frasco plástico de 05 litros. Com 



Registro no Ministério da Saúde.  - O.C. CHLO-RINATED HD CLEANER - R$ 22,05; 

Item 06 - 300 - LT - SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO. Sabonete líquido 

antisséptico para comum limpeza e higiene das mãos. Características Físicas - Estado 

Físico: líquido viscoso; pH 100%: 6,0 - 8,0; Cor: azul ; Odor: levemente alcoólico; 

Densidade (25º C) : 1,000 - 1,040 g/ml. Características Químicas - Contém agente 

temponante e corante; Tensoativo aniônico: lauril sulfato de sódio éter; Tensoativo não-

iônico: dietanolamida de coco; Tensoativo anfótero: cocoamido propil betaína. 

Embalagem: galões plásticos resistentes de 05 litros. Com Registro no Ministério da 

Saúde. - ANTIBACTE-RIAL C&S LIQ - R$ 23,76; Item 07 - 1.200 - LT - 

DETERGENTE GERMICIDA PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA. Detergente 

líquido, clorado para lavagem e higienização mecânica dos utensílios de cozinha que 

são utilizados nas refeições como: pratos, talheres, tigelas, cumbucas, etc. Produto 

indicado para máquinas industriais de lavar louça com dosagem automática através de 

dosador. Deverá possuir ação desincrustante, alto poder de limpeza, remoção efetiva de 

gorduras e manchas; evitar a formação de depósitos de calcários nas máquinas 

automáticas, dispensando as desincrustações periódicas. Diluição mínima: 0,5 ml / Litro 

e máxima: 0,7 ml/litro de água. Características físicas: Estado físico: líquido 

transparente; Cor: amarelo; Odor: cloro;PH 1%: 12,5-13,5; Densidade (25%): 1,100- 

1,300 g/cm³; Cloro disponível: 2,5-3,0%. Características químicas: Agente sanitizante: 

hipoclorito de sódio; Agente alcalino: hidróxido de sódio. Embalagem: Bombonas 

plásticas de 20 litros. Com registro no Ministério da Saúde. - NETTER EC1 - R$ 18,90; 

Item 08 - 1.200 - LT - SECANTE ABRILHANTADOR. Produto auxiliar para secagem 

de louça, especialmente formulado para dar aos utensílios um enxágüe rápido, sem 

manchas ou estrias. Acelera a secagem de utensílios, lavados em máquinas de lavar 

louças. Deverá evitar a formação de gotas, provocando o total escorrimento da água nas 

louças, acelerando sua secagem em um curto espaço de tempo. Diluição Mínima: 0,4 ml 

/ Litro a 0,8 ml / Litro de água. Características físicas: Estado físico: líquido límpido; 

Cor: azul; Odor: característico; pH 100%: 6,5-8,0; Densidade (25° C): 1,0 -1,02 g/cm ³; 

Viscosidade Brookfield Spindle # 1,1 rpm (24%): 24-28 cps. Características químicas: 

Tensoativo não iônico: Amina graxa de coco propoxietocilada; Agente Secante: contém. 

*O produto não poderá conter surfactantes não biodegradáveis nem metais pesados ou 

derivados. Todos os componentes utilizados na formulação deverão ser biodegradáveis, 

ou seja, que possam ser neutralizados, precipitados, degradados, biodegradados e 

oxidados em qualquer unidade normal de tratamento de despejo. Embalagem: Bombona 

plástica para 20 Litros. Com registro no Ministério da Saúde. - NETTER AD1 - R$ 

23,73. – Código do recurso e fonte: 748 - 01.09.01.12.306.0048.2083.3.3.90.30.00 

800 - 01.09.01.12.361.0040.2063.3.3.90.30.00 

859 - 01.09.01.12.365.0039.2063.3.3.90.30.00 

864 - 01.09.01.12.365.0048.2082.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial 

(230/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 10/12/2014. 

 

Louveira, 22 de dezembro de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de 

Administração. 

 


