
Item

Número do Registro de Preços:  3/2020               Data do Registro:  19/02/2020               Válido até:  19/02/2021

Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 1/50

Classif.

1 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 1.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Rui
Barbosa - Rua 23 de Março, 3028 - Itoupava-Açú - Schroeder. FONE: 47 3274-8001.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 120,0000 1

2 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Rui Barbosa - Rua 23 de Março, 3028 - Itoupava-Açú - Schroeder. FONE: 47
3274-8001. Metragem total = 1.255 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 615,0000 1

3 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Rui Barbosa - Rua 23 de Março, 3028 - Itoupava-Açú - Schroeder. FONE: 47
3274-8001. Metragem total = 1.255 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 335,0000 1
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Número do Registro de Preços:  3/2020               Data do Registro:  19/02/2020               Válido até:  19/02/2021

Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza
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Classif.

4 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                    Apresentar laudo técnico assinado por
responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Rui Barbosa - Rua 23 de Março, 3028 - Itoupava-Açú - Schroeder. FONE: 47
3274-8001. Volume = 3 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 265,0000 1

5 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Rui
Barbosa - Rua 23 de Março, 3028 - Itoupava-Açú - Schroeder. FONE: 47 3274-8001. Volume
= 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

6 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 250 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Profª.
Leonete B. Walz e J.I. Bondinho Alegre - Rua Marechal Castelo Branco, 11.076 - Bracinho -
Schroeder. FONE: 47 3055-7887.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 75,0000 1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            
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Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
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7 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Leonete B. Walz e J.I. Bondinho Alegre - Rua Marechal Castelo Branco,
11.076 - Bracinho - Schroeder. FONE: 47 3055-7887. Metragem total = 2.600 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.275,0000 1

8 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Leonete B. Walz e J.I. Bondinho Alegre - Rua Marechal Castelo Branco,
11.076 - Bracinho - Schroeder. FONE: 47 3055-7887. Metragem total = 2.600 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

9 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                    Apresentar laudo técnico assinado por
responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Leonete B. Walz e J.I. Bondinho Alegre - Rua Marechal Castelo Branco,
11.076 - Bracinho - Schroeder. FONE: 47 3055-7887. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza
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Classif.

10 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Profª.
Leonete B. Walz e J.I. Bondinho Alegre - Rua Marechal Castelo Branco, 11.076 - Bracinho -
Schroeder. FONE: 47 3055-7887. Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

11 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (4 caixas de fibra com 500 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Frida H.
Krause e J.I. Branca de Neve - Rua Marechal Castelo Branco, 8.382 - Schroeder III -
Schroeder. FONE: 47 3273-7023.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 75,0000 1

12 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Frida H. Krause e J.I. Branca de Neve - Rua Marechal Castelo Branco, 8.382 -
Schroeder III - Schroeder. FONE: 47 3273-7023. Metragem total = 7.857 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 2.750,0000 1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza
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13 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL:  E.M. Frida H. Krause e J.I. Branca de Neve - Rua Marechal Castelo Branco, 8.382 -
Schroeder III - Schroeder. FONE: 47 3273-7023. Metragem total = 7.857 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

14 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                    Apresentar laudo técnico assinado por
responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Frida H. Krause e J.I. Branca de Neve - Rua Marechal Castelo Branco, 8.382 -
Schroeder III - Schroeder. FONE: 47 3273-7023. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

15 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Frida H.
Krause e J.I. Branca de Neve - Rua Marechal Castelo Branco, 8.382 - Schroeder III -
Schroeder. FONE: 47 3273-7023. Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
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16 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 500 litros + 1 caixa de fibra com 1.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Kismara L.
W. Moreira e J.I. Chapeuzinho Vermelho - Rua 03 de Outubro, 261 - Centro Norte -
Schroeder. FONE: 47 3370-1698.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 200,0000 1

17 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Kismara L. W. Moreira e J.I. Chapeuzinho Vermelho - Rua 03 de Outubro, 261 -
Centro Norte - Schroeder. FONE: 47 3370-1698. Metragem total = 2.000 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 825,0000 1

18 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Kismara L. W. Moreira e J.I. Chapeuzinho Vermelho - Rua 03 de Outubro, 261 -
Centro Norte - Schroeder. FONE: 47 3370-1698. Metragem total = 2.000 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1
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em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 7/50

Classif.

19 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                    Apresentar laudo técnico assinado por
responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Kismara L. W. Moreira e J.I. Chapeuzinho Vermelho - Rua 03 de Outubro, 261 -
Centro Norte - Schroeder. FONE: 47 3370-1698. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

20 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: LOCAL: E.M.
Kismara L. W. Moreira e J.I. Chapeuzinho Vermelho - Rua 03 de Outubro, 261 - Centro Norte
- Schroeder. FONE: 47 3370-1698. Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

21 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (2 caixas de fibra com 1.000 litros cada + 1 caixa de fibra de 500 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: CEIM Girassol -
Rua Guilherme Zastrow, 36 - Centro Norte - Schroeder. FONE: 47 3374-1338.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 290,0000 1
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Classif.

22 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Girassol - Rua Guilherme Zastrow, 36 - Centro Norte - Schroeder. FONE: 47
3374-1338. Metragem total = 1.507 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 990,0000 1

23 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Girassol - Rua Guilherme Zastrow, 36 - Centro Norte - Schroeder. FONE: 47
3374-1338. Metragem total = 1.507 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 290,0000 1

24 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Girassol - Rua Guilherme Zastrow, 36 - Centro Norte - Schroeder. FONE: 47
3374-1338. Volume = 5 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 415,0000 1
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25 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Girassol - Rua Guilherme Zastrow, 36 - Centro Norte - Schroeder. FONE: 47
3374-1338. Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

26 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (4 caixas de fibra com 1000 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Santos Tomaselli e J.I. Pequeno Príncipe - Rua Cândido Tomaselli, 884 -
Tomaselli - Schroeder. FONE: 47 3374-0408.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 480,0000 1

27 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Santos Tomaselli e J.I. Pequeno Príncipe - Rua Cândido Tomaselli, 884 -
Tomaselli - Schroeder. FONE: 47 3374-0408. Metragem total = 6.947 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 3.125,0000 1
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Classif.

28 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Santos Tomaselli e J.I. Pequeno Príncipe - Rua Cândido Tomaselli, 884 -
Tomaselli - Schroeder. FONE: 47 3374-0408. Metragem total = 6.947 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

29 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Santos Tomaselli e J.I. Pequeno Príncipe - Rua Cândido Tomaselli, 884 -
Tomaselli - Schroeder. FONE: 47 3374-0408. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

30 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Santos Tomaselli e J.I. Pequeno Príncipe - Rua Cândido Tomaselli, 884 -
Tomaselli - Schroeder. FONE: 47 3374-0408. Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1
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Classif.

31 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (2 caixas de fibra com 500 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Vali J. Voigt e J.I. Flor do Campo - Estrada Rancho Bom, 4426 - Rancho
Bom - Schroeder. FONE: 47 3055-7795.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

32 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Vali J. Voigt e J.I. Flor do Campo - Estrada Rancho Bom, 4426 - Rancho
Bom - Schroeder. FONE: 47 3055-7795. Metragem total = 2.504 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.250,0000 1

33 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Vali J. Voigt e J.I. Flor do Campo - Estrada Rancho Bom, 4426 - Rancho
Bom - Schroeder. FONE: 47 3055-7795. Metragem total = 2.504 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1
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Classif.

34 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Vali J. Voigt e J.I. Flor do Campo - Estrada Rancho Bom, 4426 - Rancho
Bom - Schroeder. FONE: 47 3055-7795. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

35 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Vali J. Voigt e J.I. Flor do Campo - Estrada Rancho Bom, 4426 - Rancho
Bom - Schroeder. FONE: 47 3055-7795.  Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

36 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 500 litros):
1) Esgotamento da caixa;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Castro Alves e J.I. Cantinho Alegre - Estrada Duas Mamas, 3000 - Duas Mamas
- Schroeder. FONE: 47 3055-7707.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 75,0000 1
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37 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Castro Alves e J.I. Cantinho Alegre - Estrada Duas Mamas, 3000 - Duas Mamas
- Schroeder. FONE: 47 3055-7707. Metragem total = 3.200 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.590,0000 1

38 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Castro Alves e J.I. Cantinho Alegre - Estrada Duas Mamas, 3000 - Duas Mamas
- Schroeder. FONE: 47 3055-7707. Metragem total = 3.200 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

39 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Castro Alves e J.I. Cantinho Alegre - Estrada Duas Mamas, 3000 - Duas Mamas
- Schroeder. FONE: 47 3055-7707. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1
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40 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Castro Alves e J.I. Cantinho Alegre - Estrada Duas Mamas, 3000 - Duas Mamas
- Schroeder. FONE: 47 3055-7707.  Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

41 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 500 litros + 1 caixa de fibra com 1.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: J.I. Pingo de Gente - Rua Paulo Janh, 215 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6584.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 200,0000 1

42 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: J.I. Pingo de Gente - Rua Paulo Janh, 215 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6584. Metragem total = 1.100 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 650,0000 1
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Classif.

43 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: J.I. Pingo de Gente - Rua Paulo Janh, 215 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6584. Metragem total = 1.100 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 280,0000 1

44 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: J.I. Pingo de Gente - Rua Paulo Janh, 215 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6584. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

45 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: J.I. Pingo de Gente - Rua Paulo Janh, 215 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6584.  Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1
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Classif.

46 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (2 caixa de fibra com 1.000 litros cada + 1 caixa de fibra com 500 litros):
1) Esgotamento da caixa;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Sarita B. Rezende e J.I. Crescer e Aprender - Rua Dom Pedro, 1034 - Rio
Hern - Schroeder. FONE: 47 3276-3866.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 325,0000 1

47 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Sarita B. Rezende e J.I. Crescer e Aprender - Rua Dom Pedro, 1034 - Rio
Hern - Schroeder. FONE: 47 3276-3866. Metragem total = 2.716 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.350,0000 1

48 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Sarita B. Rezende e J.I. Crescer e Aprender - Rua Dom Pedro, 1034 - Rio
Hern - Schroeder. FONE: 47 3276-3866. Metragem total = 2.716 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1
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Classif.

49 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Sarita B. Rezende e J.I. Crescer e Aprender - Rua Dom Pedro, 1034 - Rio
Hern - Schroeder. FONE: 47 3276-3866. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

50 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Sarita B. Rezende e J.I. Crescer e Aprender - Rua Dom Pedro, 1034 - Rio
Hern - Schroeder. FONE: 47 3276-3866.  Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

51 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 1.000 litros + 2 caixas de fibra com 1.500 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Profª. Cristiane I. Zerbin - Rua Mario Zerbin, 60 - Rio Hern - Schroeder. FONE:
47 3374-5472.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 400,0000 1
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52 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Profª. Cristiane I. Zerbin - Rua Mario Zerbin, 60 - Rio Hern - Schroeder. FONE:
47 3374-5472. Metragem total = 1.980 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.250,0000 1

53 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Profª. Cristiane I. Zerbin - Rua Mario Zerbin, 60 - Rio Hern - Schroeder. FONE:
47 3374-5472. Metragem total = 1.980 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

54 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL:
CEIM Profª. Cristiane I. Zerbin - Rua Mario Zerbin, 60 - Rio Hern - Schroeder. FONE: 47
3374-5472. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1
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55 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: CEIM Profª.
Cristiane I. Zerbin - Rua Mario Zerbin, 60 - Rio Hern - Schroeder. FONE: 47 3374-5472.
Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

56 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (3 caixas de fibra com 500 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;                                                                                         2) Lavagem
das paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: J.I. Abelhinha
Feliz - Rua Erich Frohener, 4013 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-5827.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 225,0000 1

57 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: J.I. Abelhinha Feliz - Rua Erich Frohener, 4013 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47
3374-5827. Metragem total = 1.850 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 990,0000 1
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58 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: J.I. Abelhinha Feliz - Rua Erich Frohener, 4013 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47
3374-5827. Metragem total = 1.850 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

59 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL: J.I.
Abelhinha Feliz - Rua Erich Frohener, 4013 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-5827.
Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

60 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: J.I. Abelhinha
Feliz - Rua Erich Frohener, 4013 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-5827. Volume =
0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1
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em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza
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Classif.

61 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 15.000 litros + 01 cisterna de 20.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                                                     2)
Lavagem das paredes internas;                                                                                          3)
Enxague;                                                                                                                 4)
Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: CEIM Ezélia C.
Lombardi - Rua Guaramirim, 313 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-2609.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 550,0000 1

62 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Ezélia C. Lombardi - Rua Guaramirim, 313 - Schroeder I - Schroeder. FONE:
47 3374-2609. Metragem total = 3.043 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.750,0000 1

63 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Ezélia C. Lombardi - Rua Guaramirim, 313 - Schroeder I - Schroeder. FONE:
47 3374-2609. Metragem total = 3.043 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1
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64 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL:
CEIM Ezélia C. Lombardi - Rua Guaramirim, 313 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47
3374-2609. Volume = 4 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 340,0000 1

65 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: CEIM Ezélia C.
Lombardi - Rua Guaramirim, 313 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-2609. Volume =
0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

66 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 2.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                                              2)
Lavagem das paredes internas;                                                                                          3)
Enxague;                                                                                                                 4)
Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Profª.
Clarice L. Jacobi - Rua Erwino A. Winter, 46 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-0721.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1
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67 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Clarice L. Jacobi - Rua Erwino A. Winter, 46 - Schroeder I - Schroeder.
FONE: 47 3374-0721. Metragem total = 3.283 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.990,0000 1

68 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Clarice L. Jacobi - Rua Erwino A. Winter, 46 - Schroeder I - Schroeder.
FONE: 47 3374-0721. Metragem total = 3.283 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

69 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL:
E.M. Profª. Clarice L. Jacobi - Rua Erwino A. Winter, 46 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47
3374-0721. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1
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70 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: E.M. Profª.
Clarice L. Jacobi - Rua Erwino A. Winter, 46 - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-0721.
Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

71 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 310 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                                                    2)
Lavagem das paredes internas;                                                                                          3)
Enxague;                                                                                                                 4)
Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Secretaria de
Educação e Cultura - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6573.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 75,0000 1

72 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Secretaria de Educação e Cultura - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro -
Schroeder. FONE: 47 3374-6573. Metragem total = 300 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1
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73 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Secretaria de Educação e Cultura - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro -
Schroeder. FONE: 47 3374-6573. Metragem total = 300 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 125,0000 1

74 DESCUPINIZAÇÃO: processo químico utilizado no combate de cupins em áreas infestadas e
controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Deve ser realizada criteriosa vistoria a
fim de identificar o tipo de cupim infestante, localizar possíveis colônias e levantar outras
informações que auxiliem na tomada de decisão quanto aos métodos de combate a serem
adotados. As técnicas de tratamento de madeiramento fixo ou móveis deverão ser adotadas
sem comprometer a estética das peças, utilizando-se produtos com mínimo de odor. Para
cada tipo de tratamento, deverão ser utilizadas técnicas especiais e equipamentos
apropriados. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Secretaria de Educação e Cultura - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro -
Schroeder. FONE: 47 3374-6573. Metragem = 195 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

75 REMANEJO DE MORCEGOS: processo de retirada de morcegos e desinfecção do local. O
serviço deverá ser intensivo e ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Secretaria de Educação e Cultura - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro -
Schroeder. FONE: 47 3374-6573. Metragem = 195 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 650,0000 1
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76 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL:
Secretaria de Educação e Cultura - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder.
FONE: 47 3374-6573. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

77 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Secretaria de
Educação e Cultura - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6573. Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

78 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 1.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                             2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Biblioteca
Pública Municipal - Rua Paulo Jahn, 325 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3373-4881.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 120,0000 1
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79 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Biblioteca Pública Municipal - Rua Paulo Jahn, 325 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3373-4881. Metragem total = 1200 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 950,0000 1

80 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Biblioteca Pública Municipal - Rua Paulo Jahn, 325 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3373-4881. Metragem total = 1200 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

81 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL:
Biblioteca Pública Municipal - Rua Paulo Jahn, 325 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3373-4881. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1
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Classif.

82 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Biblioteca
Pública Municipal - Rua Paulo Jahn, 325 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3373-4881. Volume
= 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

83 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 1.000 litros e 1 caixa de fibra com 500 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                             2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Centro
Tributário - Rua Marechal Castelo Branco, 3129 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3374-6563.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 120,0000 1

84 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Centro Tributário - Rua Marechal Castelo Branco, 3129 - Centro - Schroeder. FONE:
47 3374-6563. Metragem total = 600 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1
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Classif.

85 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Centro Tributário - Rua Marechal Castelo Branco, 3129 - Centro - Schroeder. FONE:
47 3374-6563. Metragem total = 600 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

86 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Centro
Tributário - Rua Marechal Castelo Branco, 3129 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3374-6563.
Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

87 DESCUPINIZAÇÃO: processo químico utilizado no combate de cupins em áreas infestadas e
controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Deve ser realizada criteriosa vistoria a
fim de identificar o tipo de cupim infestante, localizar possíveis colônias e levantar outras
informações que auxiliem na tomada de decisão quanto aos métodos de combate a serem
adotados. As técnicas de tratamento de madeiramento fixo ou móveis deverão ser adotadas
sem comprometer a estética das peças, utilizando-se produtos com mínimo de odor. Para
cada tipo de tratamento, deverão ser utilizadas técnicas especiais e equipamentos
apropriados. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Quadra do Ginásio de Esportes Alfredo Pasoldt - Rua Paulo Jahn, 270 - Centro -
Schroeder. FONE: 47 3374-6581. Metragem = 520 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 950,0000 1
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em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
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Classif.

88 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 10.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                             2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Ginásio de
Esportes Alfredo Pasoldt - Rua Paulo Jahn, 270 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3374-6581.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 395,0000 1

89 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Ginásio de Esportes Alfredo Pasoldt - Rua Paulo Jahn, 270 - Centro - Schroeder.
FONE: 47 3374-6581. Metragem total = 10.000 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 3.125,0000 1

90 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Ginásio de Esportes Alfredo Pasoldt - Rua Paulo Jahn, 270 - Centro - Schroeder.
FONE: 47 3374-6581. Metragem total = 10.000 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1
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Classif.

91 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL:
Ginásio de Esportes Alfredo Pasoldt - Rua Paulo Jahn, 270 - Centro - Schroeder. FONE: 47
3374-6581. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

92 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Ginásio de
Esportes Alfredo Pasoldt - Rua Paulo Jahn, 270 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3374-6581.
Volume = 0,7 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

93 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (1 caixa de fibra com 10.000 litros):
1) Esgotamento da caixa;                                                                             2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Ginásio de
Esportes Imigrantes - Rua Guaramirim, s/nº - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-6581.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1
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Classif.

94 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Ginásio de Esportes Imigrantes - Rua Guaramirim, s/nº - Schroeder I - Schroeder.
FONE: 47 3374-6581. Metragem total = 4.020 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 2.100,0000 1

95 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Ginásio de Esportes Imigrantes - Rua Guaramirim, s/nº - Schroeder I - Schroeder.
FONE: 47 3374-6581. Metragem total = 4.020 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

96 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                                      LOCAL:
Ginásio de Esportes Imigrantes - Rua Guaramirim, s/nº - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47
3374-6581. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1



Item

Número do Registro de Preços:  3/2020               Data do Registro:  19/02/2020               Válido até:  19/02/2021

Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 33/50

Classif.

97 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Ginásio de
Esportes Imigrantes - Rua Guaramirim, s/nº - Schroeder I - Schroeder. FONE: 47 3374-6581.
Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1

98 REMANEJO DE MORCEGOS: processo de retirada de morcegos e desinfecção do local. O
serviço deverá ser intensivo e ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
E.M. Profª. Leonete B. Walz e J.I. Bondinho Alegre - Rua Marechal Castelo Branco, 11.076 -
Bracinho - Schroeder. FONE: 47 3055-7887. Metragem total = aprox. 681 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 980,0000 1

99 REMANEJO DE MORCEGOS: processo de retirada de morcegos e desinfecção do local. O
serviço deverá ser intensivo e ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Castro Alves e J.I. Cantinho Alegre - Estrada Duas Mamas, 3000 - Duas Mamas
- Schroeder. FONE: 47 3055-7707. Metragem total = aprox. 640 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 980,0000 1

100 REMANEJO DE MORCEGOS: processo de retirada de morcegos e desinfecção do local. O
serviço deverá ser intensivo e ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profª. Vali J. Voigt e J.I. Flor do Campo - Estrada Rancho Bom, 4426 - Rancho
Bom - Schroeder. FONE: 47 3055-7795. Metragem total = aprox. 322 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 750,0000 1
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101 REMANEJO DE MORCEGOS: processo de retirada de morcegos e desinfecção do local. O
serviço deverá ser intensivo e ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.    LOCAL: E.M. Profª. Sarita B. Rezende e J.I. Crescer e
Aprender - Rua Dom Pedro, 1034 - Rio Hern - Schroeder. FONE: 47 3276-3866. Metragem
total = aprox. 854 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.200,0000 1

102 REMANEJO DE MORCEGOS: processo de retirada de morcegos e desinfecção do local. O
serviço deverá ser intensivo e ser realizado por prestadora de serviço técnico especializado,
legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à
saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.    LOCAL:  E.M. Frida H. Krause e J.I. Branca de Neve -
Rua Marechal Castelo Branco, 8.382 - Schroeder III - Schroeder. FONE: 47 3273-7023.
Metragem total = aprox. 1.314 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.750,0000 1

103 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (2 caixas de fibra com 1.000 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: CEIM Primeiros
Passos - Rua Marguerita Tomaselli, nº 110 - Tomaselli - Schroeder. FONE 8817-1704.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 240,0000 1

104 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Primeiros Passos - Rua Marguerita Tomaselli, nº 110 - Tomaselli - Schroeder.
FONE 8817-1704. Metragem total = 1.632 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 790,0000 1
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105 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Primeiros Passos - Rua Marguerita Tomaselli, nº 110 - Tomaselli - Schroeder.
FONE 8817-1704. Metragem total = 1.632 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1

106 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                    Apresentar laudo técnico assinado por
responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM Primeiros Passos - Rua Marguerita Tomaselli, nº 110 - Tomaselli - Schroeder.
FONE 8817-1704. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1

107 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: CEIM Primeiros
Passos - Rua Marguerita Tomaselli, nº 110 - Tomaselli - Schroeder. FONE 8817-1704.
Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1
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108 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (2 caixas com 25.000 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Emílio da Silva - Avenida dos Imigrantes, nº 2.440 - Centro - Schroeder.
FONE: 3374-2251.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 700,0000 1

109 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Emílio da Silva - Avenida dos Imigrantes, nº 2.440 - Centro - Schroeder.
FONE: 3374-2251. Metragem total = 8.806 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 220,0000 1

110 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Emílio da Silva - Avenida dos Imigrantes, nº 2.440 - Centro - Schroeder.
FONE: 3374-2251. Metragem total = 8.806 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1
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111 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Emílio da Silva - Avenida dos Imigrantes, nº 2.440 - Centro - Schroeder.
FONE: 3374-2251. Volume = 31,38 m³ cada (4 fossas de 31,38 cada).

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.980,0000 1

112 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: E.M. Profº. Emílio da Silva - Avenida dos Imigrantes, nº 2.440 - Centro - Schroeder.
FONE: 3374-2251. Volume = 1,7 m³ (4 caixas de gordura)

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 270,0000 1

113 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (2 caixas de fibra com 1.000 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: CEIM (Nova
Unidade) - Rua 23 de Março - Itoupava-Açú - Schroeder. Unidade a ser inaugurada.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 240,0000 1
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114 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM (Nova Unidade) - Rua 23 de Março - Itoupava-Açú - Schroeder. Unidade a ser
inaugurada. Metragem total = 11.740 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 2.930,0000 1

115 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM (Nova Unidade) - Rua 23 de Março - Itoupava-Açú - Schroeder. Unidade a ser
inaugurada. Metragem total = 11.740 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

116 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM (Nova Unidade) - Rua 23 de Março - Itoupava-Açú - Schroeder. Unidade a ser
inaugurada. Volume = 3,5 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 340,0000 1



Item

Número do Registro de Preços:  3/2020               Data do Registro:  19/02/2020               Válido até:  19/02/2021

Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 39/50

Classif.

117 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: CEIM (Nova Unidade) - Rua 23 de Março - Itoupava-Açú - Schroeder. Unidade a ser
inaugurada. Volume = 3,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 460,0000 1

118 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: NASF - Núcleo
de Apoio a Saúde da Família e Movimenta Schroeder: Rua Leana Voigt, número 80, Centro.
Metragem: 120 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

119 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Movimenta Schroeder: Rua Leana
Voigt, número 80, Centro. Metragem: 120 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

120 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo.
Local: NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Movimenta Schroeder: Rua Leana
Voigt, número 80, Centro. Metragem: 120 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

121 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de fibra de 500 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório. Local: NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da
Família e Movimenta Schroeder: Rua Leana Voigt, número 80, Centro. Metragem: 120 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 75,0000 1
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122 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Estratégia
Saúde da Família Schroeder I - localizado a Rua Guaramirim, nº. 560, Bairro Schroeder I.
Metragem: 403,31 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 750,0000 1

123 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: Estratégia Saúde da Família Schroeder I - localizado a Rua Guaramirim, nº. 560, Bairro
Schroeder I. Metragem: 403,31 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 400,0000 1

124 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo. Local:
Estratégia Saúde da Família Schroeder I - localizado a Rua Guaramirim, nº. 560, Bairro
Schroeder I. Metragem: 403,31 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1

125 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de fibra 1000 litros; 1 caixa de polietileno
5000 litros e 1 caixa de polietileno 1000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório.   Local: Estratégia Saúde da Família Schroeder I -
localizado a Rua Guaramirim, nº. 560, Bairro Schroeder I. Metragem: 403,31 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 490,0000 1

126 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Estratégia
Saúde da Família Rio Hern - localizado na Rua Cristine Zerbin. Metragem: 302,63 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 650,0000 1

127 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: Estratégia Saúde da Família Rio Hern - localizado na Rua Cristine Zerbin. Metragem:
302,63 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 300,0000 1
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128 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo. Local:
Estratégia Saúde da Família Rio Hern - localizado na Rua Cristine Zerbin. Metragem: 302,63
m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1

129 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (2 caixas de polietileno 5000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório.Local: Estratégia Saúde da Família Rio Hern -
localizado na Rua Cristine Zerbin. Metragem: 302,63 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 490,0000 1

130 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Estratégia
Saúde da Família Sossego e Centro Norte - Rua Alphons Maria Schmalz, 150, Sossego.
Metragem: 358,93 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 650,0000 1

131 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: Estratégia Saúde da Família Sossego e Centro Norte - Rua Alphons Maria Schmalz,
150, Sossego. Metragem: 358,93 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

132 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo.
Local: Estratégia Saúde da Família Sossego e Centro Norte - Rua Alphons Maria Schmalz,
150, Sossego. Metragem: 358,93 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1
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133 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (2 caixa de polietileno 1000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório. Local: Estratégia Saúde da Família Sossego e
Centro Norte - Rua Alphons Maria Schmalz, 150, Sossego. Metragem: 358,93 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 240,0000 1

134 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Espaço
Conviver - Rua 23 de Março, 1995, Itoupava Acú. Metragem: 113,64 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

135 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: Espaço Conviver - Rua 23 de Março, 1995, Itoupava Acú. Metragem: 113,64 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

136 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo. Local:
Espaço Conviver - Rua 23 de Março, 1995, Itoupava Acú. Metragem: 113,64 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

137 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de polietileno 2000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório. Local: Espaço Conviver - Rua 23 de Março, 1995,
Itoupava Acú. Metragem: 113,64 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

138 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Unidade Básica
de Saúde - Rua Paulo Jahn, 147, Centro. Metragem: 1.204,22m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 1.250,0000 1
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139 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: Unidade Básica de Saúde - Rua Paulo Jahn, 147, Centro. Metragem: 1.204,22m²

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 950,0000 1

140 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo. Local:
Unidade Básica de Saúde - Rua Paulo Jahn, 147, Centro. Metragem: 1.204,22m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

141 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de polietileno 25000 litros ):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório. Local: Unidade Básica de Saúde - Rua Paulo
Jahn, 147, Centro. Metragem: 1.204,22m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

142 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Estratégia
Saúde da Família Schroeder III -  localizado a Rua Marechal Castelo Branco, esquina com
Rua Ricardo Gorll, sem número, Bairro Bracinho. Metragem:  253,06 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 490,0000 1

143 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: Estratégia Saúde da Família Schroeder III -  localizado a Rua Marechal Castelo
Branco, esquina com Rua Ricardo Gorll, sem número, Bairro Bracinho. Metragem:  253,06
m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1
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144 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo.
Local: Estratégia Saúde da Família Schroeder III -  localizado a Rua Marechal Castelo
Branco, esquina com Rua Ricardo Gorll, sem número, Bairro Bracinho. Metragem:  253,06
m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1

145 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (2 caixas d´ água de 1.500 litros cada):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório. Local: Estratégia Saúde da Família Schroeder III -
localizado a Rua Marechal Castelo Branco, esquina com Rua Ricardo Gorll, sem número,
Bairro Bracinho. Metragem:  253,06 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 300,0000 1

146 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Estratégia
Saúde da Família Centro - Rua Paulo Jahn, 245, Centro. Metragem: 262,80 m²

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 490,0000 1

147 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde os insetos oferecem risco á saúde humana, pois podem ser vetores
de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e
áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados processos
mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e sólidos.
Local: Estratégia Saúde da Família Centro - Rua Paulo Jahn, 245, Centro. Metragem: 262,80
m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 260,0000 1

148 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo.
Local: Estratégia Saúde da Família - Rua Paulo Jahn, 245, Centro. Metragem: 262,80 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 200,0000 1
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149 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de fibra de 1000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório².
Local: Estratégia Saúde da Famiília - Rua Paulo Jahn, 245, Centro. Metragem: 262,80 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 120,0000 1

150 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Centro de
Referência de Assistência Social  (CRAS) - Imóvel em alvenaria com 169,00m², subdividido
em 04 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha, localizado na Rua Leopoldo Fiedler,
325, Centro, Schroeder.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 375,0000 1

151 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde é inconveniente oferecendo risco á saúde humana, pois podem ser
vetores de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto
e áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados
processos mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e
sólidos. Local: Centro de Referência de Assistência Social  (CRAS) - Imóvel em alvenaria
com 169,00m², subdividido em 04 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha, localizado na
Rua Leopoldo Fiedler, 325, Centro, Schroeder.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 200,0000 1

152 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo.
Local: Centro de Referência de Assistência Social  (CRAS) - Imóvel em alvenaria com
169,00m², subdividido em 04 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha, localizado na Rua
Leopoldo Fiedler, 325, Centro, Schroeder.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 150,0000 1

153 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de fibra de 1000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório².
Local: Centro de Referência de Assistência Social  (CRAS) - Imóvel em alvenaria com
169,00m², subdividido em 04 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha, localizado na Rua
Leopoldo Fiedler, 325, Centro, Schroeder

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 120,0000 1



Item

Número do Registro de Preços:  3/2020               Data do Registro:  19/02/2020               Válido até:  19/02/2021

Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   3/2020

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada 
em higienização e limpeza de caixa de água, controle integrado de pragas urbanas, desratização, descupinização, remanejo de morcegos, 
limpeza de fossa séptica e limpeza

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 46/50

Classif.

154 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: Centro de
Referência Especializado de Assistência Social  (CREAS) - Imóvel em alvenaria com
220,00m², subdividido em 07 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha, localizado na Rua
Guilherme Piske, 151, Centro Norte, Schroeder.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 425,0000 1

155 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde é inconveniente oferecendo risco á saúde humana, pois podem ser
vetores de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto
e áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados
processos mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e
sólidos. Local: Centro de Referência Especializado de Assistência Social  (CREAS) - Imóvel
em alvenaria com 220,00m², subdividido em 07 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha,
localizado na Rua Guilherme Piske, 151, Centro Norte, Schroeder.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1

156 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo.
Local: Centro de Referência Especializado de Assistência Social  (CREAS) - Imóvel em
alvenaria com 220,00m², subdividido em 07 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha,
localizado na Rua Guilherme Piske, 151, Centro Norte, Schroeder.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 200,0000 1

157 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de fibra de 1000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório².
Local: Centro de Referência Especializado de Assistência Social  (CREAS) - Imóvel em
alvenaria com 220,00m², subdividido em 07 salas com recepção, 04 banheiros, 1 cozinha,
localizado na Rua Guilherme Piske, 151, Centro Norte, Schroeder.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 120,0000 1

158 Descupinização: é o serviço e o processo químico utilizado no combate de cupins em áreas
infestadas e o controle em áreas onde a prevenção se faz necessária. Local: SMS -
Secretaria Municipal de Saúde: Rua Paulo Jahn, 215, Centro. Metragem: 272,92 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 490,0000 1
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limpeza de fossa séptica e limpeza

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário
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Classif.

159 Desinsetização: Consiste nos serviços e processos químicos empregados no controle de
insetos, em áreas onde é inconveniente oferecendo risco á saúde humana, pois podem ser
vetores de doenças. A desinsetização deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto
e áreas internas e externas das construções. Na desinsetização devem ser utilizados
processos mecânicos, manuais e elétricos. Os produtos deverão ser em forma líquida, pó e
sólidos. Local: SMS - Secretaria Municipal de Saúde: Rua Paulo Jahn, 215, Centro.
Metragem: 272,92 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 300,0000 1

160 Desratização: deverão ser realizadas três aplicações (intervalo de 07 dias entre visitas) de
rodenticídas como tratamento curativo em todas as áreas destes setores. Os produtos devem
ser em forma de iscas parafinadas, pó de contato e pellets. Em determinados locais deve ser
utilizados porta iscas para limitar a exposição do raticida a pessoas e animais não alvo. Local:
SMS - Secretaria Municipal de Saúde: Rua Paulo Jahn, 215, Centro. Metragem: 272,92 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 250,0000 1

161 Limpeza e Desinfecção de Caixa d´água (1 caixa de fibra de 1000 litros):
1) Esgotamento da caixa/reservatório;
2) Lavagem das paredes internas;
3) Enxaguar;
4) Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Reabastecimento da caixa/reservatório².
Local: SMS - Secretaria Municipal de Saúde: Rua Paulo Jahn, 215, Centro. Metragem: 272,92
m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 120,0000 1

162 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE
ÁGUA (2 caixas de fibra com 1.000 litros cada):
1) Esgotamento da caixa;                                                                           2) Lavagem das
paredes internas;                                                                                          3) Enxague;
4) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza;
5) Aspersão de hipoclorito de sódio;
6) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio;
7) Enxague da caixa de água e das tubulações;
8) Reabastecimento da caixa.                                                                   Apresentar laudo
técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Prefeitura
Municipal - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3374-6500.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 240,0000 1
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163 SERVIÇO SEMESTRAL ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
URBANAS (DESINSETIZAÇÃO): Sistema de controle de vetores e pragas urbanas,
constituído por medidas preventivas e corretivas, por intermédio principalmente de controle
químico, realizado por prestador de serviço técnico especializado, legalmente qualificado,
com produtos e procedimentos que não impliquem em prejuízos à saúde das pessoas,
animais não alvo e o meio ambiente de modo geral, de forma a reduzir as populações
infestantes de pragas, mantendo-as em níveis abaixo daqueles que possam causar doenças,
incômodos e/ou danos. Deverá ser realizada nas áreas comuns, rede de esgoto e áreas
internas e externas das construções.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Prefeitura Municipal - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder.
FONE: 47 3374-6500. Metragem total = 760 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 750,0000 1

164 DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL: combate e extermínio de ratos. O controle deverá ser feito
com a utilização de produtos que matam o animal por ingestão ou captura, sempre colocados
em porta iscas (postos de controle) invioláveis ou posto de iscagem fixos, identificados e
numerados para facilitar o mapeamento da infestação e tornar o processo mais seguro.
Todos os produtos utilizados, em respeito à legislação vigente, devem possuir seus registros
no Ministério da Saúde. A permanência dos porta iscas nos locais funcionam como barreira
para evitar a procriação e o aparecimento dos mesmos. O método de porta iscas deverá ser
utilizado em áreas internas e externas. Havendo necessidade de controle sem o uso de iscas
raticidas, devem ser utilizadas armadilhas adesivas de captura atóxicas ou ratoeiras.
Apresentar laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada
serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Prefeitura Municipal - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder.
FONE: 47 3374-6500. Metragem total = 760 m².

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 350,0000 1

165 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza das
fossas sépticas. O Serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                    Apresentar laudo técnico assinado por
responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme descrito em edital.
LOCAL: Prefeitura Municipal - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder.
FONE: 47 3374-6500. Volume = 1,6 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 190,0000 1
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166 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA: A execução do objeto visa proceder a correta limpeza
das caixas de gordura. O serviço deverá ser realizado por prestadora de serviço técnico
especializado, legalmente qualificada, com produtos e procedimentos que não impliquem em
prejuízos à saúde das pessoas que frequentam os locais, bem como o meio ambiente de
modo geral.                                                                                                          Apresentar
laudo técnico assinado por responsável técnico após a realização de cada serviço, conforme
descrito em edital.                                                                                 LOCAL: Prefeitura
Municipal - Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder. FONE: 47 3374-6500.
Volume = 0,2 m³.

UN DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA   (7347) 0 175,0000 1
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 (PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PROCESSO N° 11/2020

3/2020

(7347) - DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA

Schroeder,   19   de  Fevereiro   de   2020.


