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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 101/2021 

 

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto 

Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO E LIMPEZA EM CAIXA DE ÁGUA PARA A 

SECRETARIA DE SAÚDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  291/2021 

Empresa: DESINSETIZADORA DOIS VIZINHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 41.769.836/0001-32 

 

ITENS 

Lote Item Código do 

produto/ 

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

Lote 

001 

1 37717 SERVIÇO DE 

DESINSETIZAÇÃO 

Compreendendo mão de obra e 

materiais. 

Utilizar produtos a base de 

Bifentrina e Fiprononil. 

Pulverização interna com 

atomizador elétrico e externa 

atomizador a motor, sendo 

pulverizado em todas as paredes, 

tetos e móveis, sem que cause 

danos aos objetos pulverizados. 

A empresa deverá apresentar 

relatório assinado pelo 

Responsável Técnico em todas as 

aplicações, que deverá 

acompanhar a realização do 

serviço.  

Desinse-

tizadora 

Dois 

Vizinhos 

M2 100.000,00 0,05 5.000,00 

Lote 

001 

2 37718 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO 

Utilizar produtos a base de 

Brodifacoum. 

Utilizar caixas porta isca em 

distância que corresponda a no 

máximo 08 metros entre eles, 

abastecidas com bloco estruzado e 

grãos de girassol. 

As caixas devem ser vistoriadas e 

reabastecidas conforme as 

orientações do respectivo 

fabricante, devendo o responsável 

técnico emitir relatório acerca de 

cada caixa. 

Desinse-

tizadora 

Dois 

Vizinhos 

M2 100.000,00 0,05 5.000,00 
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Lote 

001 

3 37719 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 

E DESINFECÇÃO DE 

RESERVATORIO DE AGUA 

1000L Serviço de limpeza, 

higienização e desinfecção de 

caixa d agua, com capacidade de 

1000 (mil)  litros. 

1° Registro de entrada de água 

Primeiramente deixar os registros 

fechados com uma antecedência 

relacionada com o consumo 

médio e tamanho do reservatório 

no sentido de restar menos de 1/5 

do total na hora do inicio das 

operações. 

2° Registro de saída da água 

Antes de iniciar o procedimento 

de desinfecção, fechar todas as 

saídas de água do reservatório. 

3° Resíduos 

Esgotamento com bomba de 

sucção submersível e aspiração 

para retirada do material 

sedimentado no fundo do 

reservatório. 

4° Fotografia 

Tirar fotos de várias posições 

antes de iniciar a lavagem. 

5° Limpeza 

Limpar as paredes, pisos e tetos 

dos reservatórios, através de 

lavagem por hidrojateamento ou 

escovação, onde será avaliado o 

tipo de revestimento (manta 

asfáltica, resina, epóxi e outros) 

para desprendimento de matéria 

orgânica incrustada nestas 

superfícies. 

6° Enxágüe 

Enxaguar, esgotar e aspirar ao 

reservatório para retirada de 

dendritos da água pós-lavagem. 

7° Desinfecção 

Aplicação de Hipoclorito de Sódio 

a 2% nas paredes e pisos dos 

reservatórios para desinfecção por 

um período de 30 minutos de 

contato. 

8° Tampa 

Higienização da tampa do 

reservatório. 

9° Enxágüe 

Enxaguar através de 

hidrojateamento das paredes, tetos 

e pisos do reservatório. 

10° Esgotar 

Desinse-

tizadora 

Dois 

Vizinhos 

UN 20,00 61,00 1.220,00 
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Esgotar e aspirar para retirada da 

água utilizada no enxágüe 

11° Desinfecção 

Aplicar Hipoclorito de Sódio a 

2%, nas paredes dos reservatórios. 

12° Fotografia 

Tirar várias fotos das mesmas 

posições que inicialmente. 

13° Encher 

Abrir os registros do reservatório 

para enchimento. 

14° Dosar 

Colocar 300 ml de Hipoclorito de 

Sódio a 2% para cada 1.000 Litros 

de água no reservatório. 

15° Checagem 

Verificar posição das boias. 

16°  Vedar 

Colocar a tampa do reservatório, 

observar se vedou corretamente. 

17° Conferir 

Abrir todos os registros de saída 

da água para escoamento. 

18° Liberação 

Liberar para uso, 2 (duas) horas 

após o completo enchimento do 

reservatório. 

19° Check List 

No andamento do trabalho, 

estaremos também realizando 

Check list avaliando as condições 

de tubulações, paredes, boias e 

tampas dos reservatórios.  

Lote 

001 

4 37720 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 

E DESINFECÇÃO DE 

RESERVATORIO DE AGUA 

500L Serviço de limpeza, 

higienização e desinfecção de 

caixa d agua, com capacidade de 

500 (quinhentos) litros. 

1° Registro de entrada de água 

Primeiramente deixar os registros 

fechados com uma antecedência 

relacionada com o consumo 

médio e tamanho do reservatório 

no sentido de restar menos de 1/5 

do total na hora do inicio das 

operações. 

2° Registro de saída da água 

Antes de iniciar o procedimento 

de desinfecção, fechar todas as 

saídas de água do reservatório. 

3° Resíduos 

Esgotamento com bomba de 

sucção submersível e aspiração 

para retirada do material 

sedimentado no fundo do 

Desinse-

tizadora 

Dois 

Vizinhos 

UN 20,00 34,00 680,00 
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reservatório. 

4° Fotografia 

Tirar fotos de várias posições 

antes de iniciar a lavagem. 

5° Limpeza 

Limpar as paredes, pisos e tetos 

dos reservatórios, através de 

lavagem por hidrojateamento ou 

escovação, onde será avaliado o 

tipo de revestimento (manta 

asfáltica, resina, epóxi e outros) 

para desprendimento de matéria 

orgânica incrustada nestas 

superfícies. 

6° Enxágüe 

Enxaguar, esgotar e aspirar ao 

reservatório para retirada de 

dendritos da água pós-lavagem. 

7° Desinfecção 

Aplicação de Hipoclorito de Sódio 

a 2% nas paredes e pisos dos 

reservatórios para desinfecção por 

um período de 30 minutos de 

contato. 

8° Tampa 

Higienização da tampa do 

reservatório. 

9° Enxágüe 

Enxaguar através de 

hidrojateamento das paredes, tetos 

e pisos do reservatório. 

10° Esgotar 

Esgotar e aspirar para retirada da 

água utilizada no enxágüe 

11° Desinfecção 

Aplicar Hipoclorito de Sódio a 

2%, nas paredes dos reservatórios. 

12° Fotografia 

Tirar várias fotos das mesmas 

posições que inicialmente. 

13° Encher 

Abrir os registros do reservatório 

para enchimento. 

14° Dosar 

Colocar 300 ml de Hipoclorito de 

Sódio a 2% para cada 1.000 Litros 

de água no reservatório. 

15° Checagem 

Verificar posição das boias. 

16°  Vedar 

Colocar a tampa do reservatório, 

observar se vedou corretamente. 

17° Conferir 

Abrir todos os registros de saída 

da água para escoamento. 

18° Liberação 

Liberar para uso, 2 (duas) horas 
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após o completo enchimento do 

reservatório. 

19° Check List 

No andamento do trabalho, 

estaremos também realizando 

Check list avaliando as condições 

de tubulações, paredes, boias e 

tampas dos reservatórios.  

TOTAL 11.900,00 

 

Dois Vizinhos, 21 de outubro de 2021. 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito  


