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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2016 

 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1 - O MUNICIPIO DE INDIANA torna público que fará realizar nesta unidade, licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para REGISTRO DE PREÇOS conforme descrito neste 

Edital e seus Anexos que será processado e julgado em conformidade com a a Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 897/15, Decreto Municipal nº 898/15 e demais normas jurídicas 

que regem a matéria. 

 

 1.2 – O Pregão será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme 

designação contida nos autos do processo. 

 

  1.3 - O Pregão será realizado no dia 17 DE AGOSTO DE 2016, com início ás 09:00 HS, na sala de 

reuniões do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Indiana situo a Av. Capitão Whitaker nº 407, 

Centro, na cidade de Indiana. 

 

 1.4 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

 

I. Termo de Referência do Objeto Licitado; 

II. Modelo de Procuração para Credenciamento; 

III. Modelo de Declaração de que a Proponente Cumpre os Requisitos de Habilitação; 

IV. Modelo de Declaração de Caráter Geral; 

V. Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 

VI. Modelo de Proposta Comercial; 

VII. Minuta da Ata de Registro de Preços. 

  

2. OBJETO 

  

2.1 – A Presente Licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e 

parceladas de materiais de higiene, limpeza e descartáveis conforme quantitativos e especificações contidas 

no TERMO DE REFERÊNCIA constante do ANEXO I. 

 

3. TIPO DE PREGÃO 

 

3.1 – Este Pregão é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1 – Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos pelas 

seguintes verbas constantes do orçamento vigente :  

 
15 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
617 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
27 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
49 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
42 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
60 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
74 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
792 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
91 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
95 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
99 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
103 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
113 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
117 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
122 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
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191 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
128 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 
 
132 – Material de Consumo 
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 – Material de Consumo 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 5.1 - Poderão participar desta licitação os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

 5.2 - Não poderão participar desta licitação empresas que se encontre em processo falimentar, de 

dissolução, ou liquidação, bem como aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a 

Administração Pública.   

 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

 6.1 – Os Envelopes, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 1) e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, 

em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

 

ENVELOPE Nº 1 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2016 

OBJETO: 

DENOMINAÇÃO DA LICITANTE: 

(Dispensado se o envelope for timbrado) 

 

  

ENVELOPE Nº 2 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2016 

OBJETO: 

DENOMINAÇÃO DA LICITANTE: 

(Dispensado se o envelope for timbrado) 

 

 

 6.2 – Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, redigida 

com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente sem rasuras ou 

entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na ultima folha e rubricada as 

demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração. 

 

 6.2.1 - A apresentação dos documentos integrantes do Envelope PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 

1) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3; 6.3.1; 6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.1.3; 6.3.2 e 

6.3.3. 

 

 6.2.2 – A proponente somente poderá apresentar uma única Proposta. 
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 6.3 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) poderão ser apresentados em original, cópia 

simples, cópias autenticadas por cartório competente, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial e 

inclusive expedidos via internet. 

 

 6.3.1 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada a apresentação do original 

ao Pregoeiro, por ocasião da abertura do Envelope nº 02, para a devida autenticação. 

 

 6.3.1.1 – Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser apresentado NÃO 

poderá integrar o envelope. 

 

 6.3.1.2 – Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados, terão 

sempre que necessário, suas autenticidades e/ou validades comprovadas por parte do Pregoeiro. 

 

 6.3.1.3 – O Pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido 

apresentados os documentos preconizados, inclusive quanta a forma exigida, a proponente será inabilitada. 

 

 6.3.2 - Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para português por tradutor 

publico juramentado. 

 

 6.3.3 - Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições e/ou 

emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes. 

 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA 

 

 7.1 – A PROPOSTA a ser apresentada em conformidade com modelo constante do ANEXO VI, deverá 

conter: 

  

a) O número do Processo e número deste Pregão; 

  b) A razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), estes dois últimos se houver, para contato; 

 c) Apresentar a descrição detalhada do objeto do pregão, em conformidade com as especificações 

contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item; 

 d) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

 e) Preço unitário e total do item, com até 2 (duas) casas depois da vírgula, expresso em moeda 

corrente nacional, em algarismo, fixo e irreajustável, apurado na data da apresentação da proposta, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

 

  7.2 - Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos 

relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras despesas, tributos de 
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qualquer natureza, frete, embalagem etc., garantindo-se este durante toda a vigência da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação 

em vigor.  

 

 7.3 – Prazo para pagamento de acordo com o item 26. 

 

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

  8.1 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do Pregão são os seguintes: 

 

 I - Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 

 a) Registro comercial, para empresa individual; ou Ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, 

para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião de credenciamento; 

ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido peto órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 b) Cédula de Identidade do Representante Legal. 

  

II – Documentos relativos à regularidade fiscal: 

 

 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 b) Prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

 c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

 e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 g) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com 

a Lei 12.440/2011; 

  h) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada para assinar o contrato ou 

retirar o instrumento equivalente, que na data da licitação não estiver em regular situação com a regularidade 

fiscal, será concedido um prazo de 5 (cindo) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período, a 

contar da Convocação, sendo que, a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no 

reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no artigo 3° da Lei Complementar 

123/06. 

 

 III - Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 

a) Observar o contido no item 5  da Declaração constante do ANEXO IV. 

   

 IV - Declaração de caráter geral: 
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  a) Declaração de Caráter Geral elaborada conforme modelo constante do ANEXO IV. 

 

 

8.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação 

das propostas. 

 

  8.3 - Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou em fotocópias autenticadas por 

tabelião, ou por servidor do órgão licitante, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia 

disponibilizada por intermédio da Internet. 

 

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 

 

  9.1 – O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado no Departamento de Licitações situo a 

Av. Capitão Whitaker nº 407, Centro, na cidade de Indiana, durante o expediente normal do órgão licitante, das 

8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos 

envelopes PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. 

 

 9.2 - O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de circulação 

regional e divulgado no endereço eletrônico www.indiana.sp.gov.br. 

   

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

 

 10.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o Ato 

Convocatório do Pregão e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de copias da legislação 

disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo 

de até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas. 

 

 10.1.1 - A pretensão referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento 

endereçado a autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do 

subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail 

licitacao@indiana.sp.gov.br ou fac-símile, através do telefone (18) 3995-1177, cujos documentos originais 

correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 9.1. 

 

 10.1.2 - As duvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

 

 10.1.3 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do 

Pregão, dando-se ciência as demais licitantes. 

 

11. PROVIDÊNCIAS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

http://www.indiana.sp.gov.br/
mailto:licitacao@indiana.sp.gov.br
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 11.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providencias ou de impugnação 

ao ato convocatório do Pregão e seus Anexos, observado, para tanto, prazo de até 2 (dois) dias uteis anteriores 

a data fixada para recebimento das propostas. 

 

 11.1.1 - As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento 

endereçado a autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do 

subitem 9.1. Também será aceito pedido de providencias ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail 

licitacao@indiana.sp.gov.br ou fac-símile, através do telefone (18) 3995-1177, cujos documentos originais 

deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 11.1. 

 

  11.1.2 - A decisão sobre o pedido de providencias ou de impugnação será proferida pela autoridade 

subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da peça 

indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, devera também ser juntada aos 

autos do Pregão. 

 

  11.1.3 - O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em 

modificação(ões) do ato convocatório do Pregão, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela 

mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame. 

 

12. CREDENCIAMENTO 

 

 12.1 - Aberta a fase para Credenciamento dos eventuais participantes do Pregão, consoante previsão 

estabelecida no subitem 12.2 deste Edital, o representante da proponente entregará ao Pregoeiro documento 

que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, 

devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 

fotografia. 

 

 12.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas e fases do 

Pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular 

lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção 

de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

conforme modelo constante do ANEXO - II. 

 

 12.2.1 - Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma devera vir 

acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade e 

competência do outorgante para constituir mandatário. 

 

 12.2.2 - É admitida à participação de licitantes que não credenciaram representantes desde que 

entregue os envelopes e preencha as demais condições previstas neste edital, inclusive quanto ao prazo, 

mailto:licitacao@indiana.sp.gov.br
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diretamente na sessão publica ou no protocolo geral a Av. Capitão Whitaker nº 407, Centro, na cidade de 

Indiana, no horário das 8:00 ás 11:00 hs e das 13:00 ás 17:00hs. 

 

 12.3 - Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

 12.4 - É admitido somente um representante por proponente. 

 

 12.5 - A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com 

as exigências previstas impossibilitara a participação da proponente neste Pregão exclusivamente no tocante a 

formulação de lances e demais atos, inclusive recurso. 

 

 12.6 - Desenvolvido o Credenciamento das proponentes que comparecerem, o Pregoeiro declarara 

encerrada esta fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento e conferência da 

declaração exigida neste Edital. 

 

13. RECEBIMENTO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES 

 

  13.1 - A fase para recebimento da Declaração de que o Proponente Cumpre os Requisitos de 

Habilitação e dos Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação será levada a efeito tão logo se 

encerre da fase de Credenciamento. 

 

  13.1.1 – A Declaração de que o Proponente Cumpre os Requisitos de Habilitação NÃO deve integrar os 

Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, constituindo-se em documento a ser fornecido 

separadamente, ficando facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. 

 

  13.1.2 - A Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do ANEXO V, se 

for o caso, será recebida exclusivamente nesta oportunidade. 

 

 13.2 - Iniciada esta fase, o Pregoeiro recebera e examinará a Declaração de que o Proponente Cumpre 

os Requisitos de Habilitação. 

 

  13.2.1 - A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 

prevista inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o 

recebimento dos Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.  

 

 13.2.2 - O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do 

Pregão, devendo proceder, em seguida, a entrega dos Envelopes Proposta de Preços e Documentos de 

Habilitação. 
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14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA 

 

 14.1 - Compete ao Pregoeiro proceder à abertura dos Envelopes Proposta de Preços, conservando 

intactos os Documentos de Habilitação e mantendo-os sob sua guarda. 

 

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 

 

 15.1 – O Pregoeiro examinará as Propostas sempre levando em conta as exigências fixadas nos itens 6 

e 7. 

 

 15.1.1 - O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da conformidade 

do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das 

necessidades do órgão licitante. 

 

 15.2 - Definidas as Propostas que atendam as exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, o 

Pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do menor preço 

por item. 

 

16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

  

 16.1 - Será desclassificada a Proposta que: 

  

 a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação; 

 b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

  c) Oferecer vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;  

 d) Apresentar preço(s) manifestamente inexequível(is); 

 e) Apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero. 

 

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS 

 

 17.1 - Para efeito de oferecimento de lances verbais, o Pregoeiro selecionará, sempre com base na 

classificação provisória, a proponente que tenha apresentado à proposta de menor preço e todas aquelas que 

hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) àquela de menor 

preço. 

 

  17.1.1 - Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida 

no subitem 17.1, o Pregoeiro selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor proposta e as 

duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances 

quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 

17.1.2 . 
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 17.1.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da 

definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 

 

 a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores ate 10% (dez por cento) 

àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas válidas para a etapa de 

lances, conforme previsto no subitem 17.1; ou 

 b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se houver. 

 

 17.1.3 - Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2, letras "a" e 

"b", para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a 

correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio, cabendo à vencedora do sorteio, definir o 

momento em que oferecerá oferta/lance. 

 

 17.1.4 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta valida, o Pregoeiro poderá 

decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das 

limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela 

repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, condicionado, em todas as hipóteses, a 

inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

 

18. OFERECIMENTO OU INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS 

 

  18.1 - Definidos os aspectos pertinentes as proponentes que poderão oferecer lances verbais, dar-se-á 

inicio ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores a proposta de menor preço. 

 

 18.1.1 - Somente será(ao) aceito(s) lance(s) verbal(is) que seja(m) inferior(es) ao valor da menor 

proposta escrita e/ou do último menor lance verbal oferecido, observado(s) o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) 

de redução: R$ 0,01 ( um centavo) do último lance ofertado. 

 

 18.2 - O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de 

lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem 

decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a oferecer lance 

verbal. Havendo propostas escritas empatadas, a ordem sequencial de convocação para lances é a de 

credenciamento, decrescente, conforme previsto no sistema eletrônico de Pregão Presencial. 

 

 18.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as 

penalidades constantes deste edital. 

 

 18.4 - Quando convocado pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance verbal 

implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a classificação 

final. 
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 18.5 - A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver 

disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 

 

 18.6 - O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todos os 

proponentes declinarem da correspondente formulação. 

 

 18.7 - Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances verbais e classificadas as propostas na 

ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre com base no 

ultimo lance apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da 

primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

 

 18.8 – O Pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço, para 

que seja obtido preço melhor. 

 

 18.9 - Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

 18.10 - Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto 

e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da proposta de menor preço, para 

que seja obtido preço melhor. 

 

 18.11 - Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores a licitante melhor classificada no certame, serão 

essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta. 

 

 18.11.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase 

de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

 18.12 - Não sendo exercido o direito de preferencia com apresentação de proposta ou lance inferior 

pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) minutos, após o 

encerramento de lances a contar da convocação do Pregoeiro, ocorrerá à preclusão e a contratação da 

proposta originalmente mais bem classificada ou revogação do certame. 

 

 18.13 - O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente edital, 

somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo estabelecido no subitem 18.1 será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 

proposta. 

 

 18.13.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 
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 18.14 - O Pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado ou 

até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação. 

 

 18.15 – O Pregoeiro pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o 

término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar 

informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do objeto do 

Pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que 

apresentar. 

 

 18.16 - A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 

elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou a lance verbal de menor preço 

acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16, salvo rasuras que não comprometam 

partes essenciais. 

 

 18.17 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

Documentos de Habilitação da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da documentação de natureza 

declaratória na própria sessão. 

 

 18.18 - Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada 

durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento ou substituição de 

documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro 

método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). O Pregoeiro poderá promover quaisquer 

diligencias necessárias a analise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os 

licitantes atender as solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 

 18.19 - Aberto a involucro "documentação" em havendo restrição quanta a regularidade fiscal da 

microempresa ou empresa de pequeno porte, será a mesma declarada vencedora, abrindo prazo de 2 (dois) 

dias para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo 

Pregoeiro, a contar da convocação para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente. 

 

 18.20 - A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.19, implicará decadência do 

direito a contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do ato convocatório, sendo facultado 

ao órgão licitante convocar os Iicitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos termos 

do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

 18.21 - Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no Edital, a proponente será 

declarada vencedora. 

 

 18.22 - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinara a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanta ao 
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preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanta ao objeto e preço, na hipótese de não realização de 

lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 

 

 18.23 - Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de habilitação da proponente, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora, observando-se igualmente as previsões estampadas nos 

subitens antecedentes. 

 

19. RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 19.1 - Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do Pregão ou que 

tenha(m) sido impedida(s) de faze-Io(s), se presentes a sessão, deverá(ao) manifestar imediata e 

motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 

 19.2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa, fase ou procedimento do 

Pregão, a proponente interessada devera manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, 

inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

 

 19.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr no termino do prazo do Recorrente. 

 

 19.4 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 

Pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, a 

autoridade competente para decisão. 

 

 19.5 - Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 

horários previstos no subitem 9.1 deste Edital. 

 

 19.6 - O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

20. ADJUDICAÇÃO 

 

 20.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro adjudicar o(s) 

objeto(s) do certame a(s) proponente(s) vencedora(s). 

 

 20.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e apos a decisão 

do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame a(s) 

proponente(s) vencedora(s). 

 

21. HOMOLOGAÇÃO 
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 21.1 – Incumbe à autoridade competente, homologar o Pregão. 

  

 21.2 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) proponente(s) 

adjudicatária(s) para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, respeitada a validade de sua(s) proposta(s). 

 

22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

  22.1 – Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de classificação e a 

quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas. 

 

  22.2 - A minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser assinada com a(s) empresa(s) participante(s) 

da licitação encontra-se no ANEXO VII deste Edital. 

 

  22.3 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da 

empresa, procurador ou credenciado. 

 

  22.4 - O prazo para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será de 5 (cinco) dias úteis, contados 

a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por igual período, 

desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

 

 22.5 - A assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não implica na obrigatoriedade da aquisição da 

totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para assegurar uma futura 

aquisição, dentro do prazo de vigência. 

 

  22.6 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

no artigo 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

 22.7 – A proponente contratado ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor de cada contrato ou outro 

instrumento hábil derivado da Ata de Registro de Preços. 

 

  22.8 - Não sendo assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, poderá o órgão licitante convocar a outra 

proponente classificada, ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7º da 

Lei Federal nº 10.520/02.     

 

  22.9 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 12 (Doze) meses a contar de sua assinatura. 
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 22.10 - Será admitida a prorrogação da vigência da ata em até 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, 

§ 4º, da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e a contratada aceite a 

prorrogação. 

 

23. CONTRATAÇÃO 

  

 23.1 - O Contrato, no presente pregão, será substituído pela Nota de Empenho conforme o disposto 

no art. 62 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

  23.2 - A assinatura da Nota de Empenho não gera obrigação imediata de fornecimento dos objetos 

desta licitação, devendo esta ser precedida de ordem de fornecimento especificando objeto, quantidade e 

valor, de acordo com a necessidade da Administração. 

  

24. ENTREGA E RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO 

 

  24.1 - O(s) item(ns) e objeto(s) deste Pregão será(ao) entregue(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso, 

nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer despesa 

adicional. 

 

  24.2 - Os itens objeto(s) deste Pregão serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente no âmbito 

estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive contrato, para efeito simultânea ou posterior verificação, 

conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, 

testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo, observado o prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas corridos de sua entrega. 

 

 24.4 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos 

termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e Contrato dela decorrentes. 

 

25. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

 25.1 - O objeto desta licitação será fornecido, no endereço indicado pela Prefeitura Municipal de 

Indiana - SP, em até 7 (sete) dias da requisição de entrega. 

 

26. PAGAMENTO 

 

 26.1 - O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente 

atestada pela unidade competente. 

 

27. GARANTIA 

 

 27.1 – Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente Pregão. 
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28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 28.1 - Pela inexecução total ou parcial da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou da ordem de fornecimento 

(nota de empenho), o Município poderá garantida a defesa prévia, aplicar as sanções previstas na Lei nº 

8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002. 

 

  28.2 - As penalidades serão: 

 

  a) advertência; 

 b) multa; 

 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

  d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 

  28.3 - Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas. 

 

 28.4 - Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. Tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o 

órgão licitante, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas 

do Estado. 

 

 28.5 - Serão aplicadas as penalidades: 

 

  28.5.1 - quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou não 

assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Município; 

  

 28.5.2 - quando houver recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de fornecimento 

(empenho), dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

 

  28.5.3 - sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

 

  28.5.4 - quando houver atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) solicitado(s) por culpa da 

empresa; 

 

  28.5.5 - quando não corrigir deficiência apresentada no(s) produtos(s) entregue(s); 

 

 28.5.6 - quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de 

dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente. 

 

  28.6 – Para o caso previsto no subitem 28.5.1 será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total estimado e homologado. 
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  28.7 – Para o caso previsto no subitem 28.5.2 será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total registrado. 

 

  28.8 - A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre 

que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 28.5.3). A sua reiteração demandará a aplicação de pena 

mais elevada, a critério do Município. 

 

  28.9 - A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

registrado, para o caso previsto no item 28.5.4, limitado ao prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

 

  28.10 - Para os casos previstos no subitem 28.5.5 será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor total registrado. 

   

  28.11 – Para os casos previstos no subitem 28.5.6 será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor total registrado. 

 

  28.12 – A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente a 

Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei. 

 

 28.13 – A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

  28.14 - A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 

inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

 

  28.15 – As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

  28.16 – Além das situações previstas acima, os preços registrados também poderão ser suspensos pelo 

prazo de 01 (um) ano, facultado a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

 

  28.16.1 – Pela Administração, quando: 

 

  a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

  b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

 

  28.16.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 

de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

 

  28.17 – A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos nos 

itens acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos 

que deram origem ao registro de preços. 
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  28.18 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação no Órgão Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado 

a partir da publicação. 

 

  28.19 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado (prevista no subitem 

28.16.2) somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da 

convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, facultada à Administração a aplicação das 

penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

29. ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 

 29.1 - Poderão fazer uso da (s) Ata (s) de Registro de Preços, também como Órgãos Participantes todos 

os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município. 

 

  29.2 - Os órgãos que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique os 

possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

  29.3 - No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos que não 

participarem do registro de preços estarão autorizados a fazer uso do mesmo. 

 

  29.4 - Não havendo reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, caberá ao 

fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento aos órgãos e/ou entidades que não participarem do Registro de Preços, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas. 

 

  29.5 - As aquisições adicionais não poderão exceder por Órgão, ou Entidade, a 100% (cem por cento) 

dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços. 

 

  29.6 - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão observar, quanto 

ao preço unitário, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

   

30. CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

 30.1 - O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas 

periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da 

presente licitação. 
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  30.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da 

Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

 30.3 - Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. 

 

  30.4 - Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 

cabendo o Município convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação. 

 

  30.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

  30.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

 

  30.5.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

  30.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

  30.7 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

 

  30.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

  30.7.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

  30.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; e 

 

  30.7.4 - tiver presentes razões de interesse público. 

 

  30.8 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

 

  30.9 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 

força maior devidamente comprovados. 
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31. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  31.1 - As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público da 

finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas decorrentes. 

 

 31.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrario. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão licitante. 

 

 31.3 - Não havendo expediente no órgão Iicitante ou ocorrendo qualquer ato ou fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste Edital, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em sentido contrario. 

 

 31.4 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 

de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ate escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 

 

 31.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da 

proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, 

durante a realização da sessão publica do Pregão. 

 

 31.6 - A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) 

proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizara, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), 

independentemente da condução ou do resultado do Pregão. 

 

 31.7 - A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das 

condições previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

 31.8 - A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

colacionados em qualquer fase do Pregão. 

 

 31.9 - A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste Pregão não implicará em direito a contratação. 

  

 31.10 - Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatária(s), 

farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 

 

 31.11 - Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na 

legislação vigente e, subsidiariamente nos princípios gerais de direito. 
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 31.12 - Será competente o Foro da Comarca de Martinópolis-SP, com renuncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste Pregão. 

 

Indiana, 1º de Agosto de 2016. 

 

 

 

CELEIDE APARECIDA FLORIANO 

Prefeita Municipal 

LEANDRO GIMENEZ FABRI 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

  1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520, e, 

subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, na Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/2006, e 

nas demais normas legais e regulamentares. 

 

2. OBJETIVO 

 

  2.1 - Constitui objeto deste pregão presencial o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e 

parceladas de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. 

 

  3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD 
PREÇO 
UNITA. 

PREÇO 
TOTAL 

1 

Água sanitária, composição química hidróxido de 
sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: 
hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 
2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiros, pias, tipo comum, embalagem plástica 
contendo de 1000ml, acondicionadas em embalagens 
de papelão identificadas. 

LT 1276 

  

2 

Álcool 1 litro 70° refinado de baixo teor de acidez e 
aldeídos, especialmente indicado para limpeza, não 
incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. 
Constar no rotulo informações do produto, fabricante, 
número do lote, selo do inmetro, data de fabricação e 
validade, número do INOR. Embalagem de 1 litro. 
Autorização de funcionamento do fabricante na 
ANVISA 

LT 687 

  

3 

Amaciante de Roupa 2 litros com extrato de algodão. 
Composição: aditivo, coadjuvantes, emulsão de 
silicone, diluente. Componente ativo: cloreto de 
diaquil dimetil amônio. No rotulo deverá constar 
informações do produto, fabricante e registro ou 
notificação na ANVISA. 

UN 312 

  

4 
Avental Plástico Branco para cozinha utilizado por 
manipuladores aproximadamente 120x70. 

UN 55 
  

5 
Balde Plástico Reforçado, para uso doméstico, de 
polipropileno, com alça de arame galvanizado, 
capacidade 15 litros. 

UN 99 
  

6 
Bobina de saco plástico Picotada 5 kg. -35x45 
cm/Fundo Reto, ideal para embalar frutas, verduras e 
outros alimentos. Selo de qualidade de alta resistência 

RL 113 
  

7 
Brilho (Limpa) Alumínio liquido, FR. de 500 ML. 
Composição básica: tenso ativo aniônico, sulfônico; 

UN 465 
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conservante, abrasivos, corante e veículo; tipo liquido; 
com validade de 2 anos; acondicionado em frasco 
plástico, contendo 500 ml; embalado em caixa de 
papelão reforçado; laudo analítico do lote do produto 
e autorização funcionamento do fabricante 
ANVISA/MS 

8 

Esponja para Banho; Em Poliéster, Altamente 
Absorvente, Macia, Isentada Impurezas Não Estéril 
para Assepsia de Pele; Formato Retangular, 
Impregnada C/gel Dermatológico, Em Contato C/ Agua 
Se Desprende Formando Espuma; No Mínimo Med 
(19x12,5x0,5) cm (cxlxe), embalado Em Material Que 
Garanta a Integridade do Produto; Na Cor Verde, a 
Apresentação do Produto Devera Obedecer a 
Legislação Atual Vigente; 

UN 208 

  

9 

Cera líquida acrílica, auto-brilho incolor, frasco 
plástico de 750ml, composta por mistura de ceras 
naturais e sintéticas, niveladores e emulsionantes em 
meio aquoso.  Composição: etildiglicol, tenso ativo 
aniônico, tributoxietilfosfato, resina, cera de 
carnaúba, parafina, breu, nonilfenol, formaldeido, 
água, antiespumante. Propriedades físico-químicas: 
aspecto liquido leitoso, cor branco leitoso, Ph 8,5 + - 
0,5. Concentração: 12,5 + - 0,5%. Sólidos em estufa 
8,5 + -  0,5.  Apresentar, juntamente com as amostras, 
carta de credenciamento do fabricante, autorização 
de funcionamento do fabricante na ANVISA, ficha 
técnica, catalogo original e ficha de segurança do 
produto.  

UN 112 

  

10 
Cesto para lixo de polipropileno de 100Lts, com 
tampa, com pedal para abrir a tampa, (pé). 

UN 31 
  

11 
Cesto para lixo de polipropileno de 12Lts, com 
tampa, medindo no mínimo 24,5 de altura x 25,5 de 
Largura. 

UN 65 
  

12 Cesto para lixo de polipropileno de 60Lts, com tampa UN 22   

13 

Condicionador infantil, embalagem com 480ml, 
fórmula balanceada e PH adequado, especialmente 
para todos os cabelos infantis. Contendo queratina e 
agentes hidratados que auxilia na hidratação. 
Dermatologicamente testado. 

UN 70 

  

14 

Copo descartável para água, 180ml, material de 
poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, 
bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário 
mínimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo 
deverá constar: gravação da marca ou identificação do 
símbolo do fabricante, símbolo de reciclagem, 
conforme à norma ABNT NBR 13230/1994, e atender 
rigorosamente à Norma da ABNT NBR 14865/2002 - 
copos plásticos descartáveis. Acondicionado em caixa 
contendo 25 manga/pacote com 100 unidades. Nas 
embalagens deverão constar a capacidade de cada 
copo e a quantidade de copos 

CX 100 

  

15 

Copo descartável para café, 50ml, material de 
poliestireno, branco leitoso, corpo frisado, bordas 
arredondadas, não tóxico, peso unitário mínimo de 
0,75 gramas por copo, em cada copo deverá constar:  
gravação da marca ou identificação do símbolo do 
fabricante, símbolo de reciclagem, conforme à norma 

CX 10 
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ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente à 
norma da ABNT NBR 14865/2002 - Copos plásticos 
Descartáveis. Acondicionado em caixa contendo 50 
manga/pacote com 100 unidades. Nas embalagens 
deverá constar a capacidade de cada copo e a 
quantidade de copos. 

16 
Cotonetes 75x1 com haste de plástico e algodão. 
Autorização de funcionamento do fabricante e 
registro do produto na ANVISA/MS. 

CX 25 
  

17 

Creme Dental: Concentração máxima de 500 
(quinhentos) ppm de flúor, a concentração de ppm de 
Composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; 
conter os seguintes Compostos de flúor na formulação 
aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluorsfosfato 
de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, 
fluoretos Aminados; acondicionado em tubo de 
plástico flexível  
Com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade, 
qualidade testada, e selo da ANVISA 

UN 210 

  

18 
Desodorizador de Ambientes, com várias fragrâncias, 
embalagem apropriada, contendo 400ml cada.  

FR 60 
  

19 

Detergente líquido neutro para louça, em frasco 
plástico de 500ml.  Componente ativo: linear alquil. 
benzeno sulfonado sódio, sais inorgânicos 
sequestrante, coadjuvante, preservativo, perfumes e 
corantes sintéticos em água.  Contém tenso ativo 
biodegradável. Detergente de alta performance, 
excelente na remoção de gorduras e sujidades das 
louças. Deverá constar no rótulo dados de 
identificação do fabricante, instruções de uso, e 
telefone do SAC.  Com autorização de funcionamento 
do fabricante na ANVISA.  

UN 1365 

  

20 

Escova de Lavar roupa, formato anatômico, base com 
medidas mínimas de 11x6cm, corpo (base) em 
plástico, cerdas em nylon sintético, mínimo de 20 
cerdas por tufo, sem alça e sem cabo. 

UN 31 

  

21 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 
sintéticas, sem suporte. Fabricado com material de 1ª 
qualidade 

UN 71 
  

22 

Esponja dupla face, 1º qualidade, em espuma de 
poliuretano com bactericida e fibra sintética 
c/abrasivo.  Medidas: 110mm x 75mm x 23mm.  
Constar na embalagem número do lote, SAC, 
fabricação e validade, pacote com 3 unidade. ANVISA 

PCT 248 

  

23 

Fibraço serviço pesado; 87x125 mm, material de fibra 
sintética com mineral abrasivo, produto não-tecido a 
base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidas por 
resina a prova de água. Pacote com 5 unidades 

PCT 20 

  

24 
Flanela para limpeza de algodão, na cor branca, para 
limpeza, tamanho 28 de largura x 48 cm de 
comprimento 

UN 265 
  

25 

Fósforo, palito longo, área de discagem com vida útil 
compatível com o número de palitos da embalagem, 
caixa com mínimo de 200 palitos, embalagem lacrada 
e com selo de qualidade. Fardo com 15 unidades. 

FD 83 

  

26 
Guardanapo de pano para Louça, em algodão, 
medindo aproximadamente 70x40cm. Com 

UN 359 
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acabamento, branco com estampas variadas 

27 

Guardanapo de papel medindo 20cm x 20cm em 
pacote com 80 folhas, composto por 100% fibras 
celulósicas. Deverá constar na embalagem dados de 
identificação do fabricante e marca.  

PCT 126 

  

28 

Lã de aço, fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada.  
Composição: aço carbono. Impresso na embalagem 
validade do produto e especificações mínimas do 
produto. Deverá ter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e marca, selo que indique 
informativo de reciclagem.  Acondicionado 
devidamente em embalagem apropriadas. Registro na 
ANVISA  

FD 85 

  

29 

Limpa Inox e Alumínio; Composição Básica 
Concentrado a Base de Agua, óleo Mineral,; 
Monoetanolamina, butano e Propano; Tipo Aerossol; 
Com Validade de 2 Anos; Acondicionado Em Lata 
Contendo 420gramas; Embalada Em Caixa de Papelão 
Reforçada; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da 
Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela 
Anvisa; 

FR 2 

  

30 

Limpa Moveis- Emulsão aquosa cremosa, pra 
superfície em geral (exceto pisos). Com autorização de 
funcionamento do fabricante na ANVISA/MS, 
embalagem de 500ml 

FR 153 

  

31 

Limpa vidros, embalado em frasco plástico de 500 ml, 
acondicionados em caixas de papelão devidamente 
identificadas.  Com autorização de funcionamento do 
fabricante na ANVISA/MS; Caixa com 12x500ml. 

FR 84 

  

32 
Luva de limpeza tamanho G, em borracha 1º 
qualidade com proteção interna, embalagem 
individual, constar número do CA na embalagem. 

PAR 176 
  

33 
Luva de limpeza tamanho M, em borracha, 1º 
qualidade, com proteção interna, embalagem 
individual, constar número do CA na embalagem. 

PAR 143 
  

34 

Luva de limpeza tamanho P, em borracha 1º 
qualidade com proteção interna, embalagem 
individual, cores:  amarela, laranja ou verde. Constar 
número do CA na embalagem.  

PAR 30 

  

35 

Luva descartável vinil classic (transparente) 
levemente talcada apresenta maior elasticidade e 
maciez facilitando a introdução das mãos, e dando 
maior resistência e impermeabilidade. Alta 
sensibilidade táctil e maior ajuste anatômico, 
facilitando o trabalho e manipulação dos alimentos. 
Mais leve e confortável e uso prolongado. Caixa 
100x1. 

CX 19 

  

36 

Pá para lixo em plástico resistente, branco ou bege, 
medindo 20cmx 20cm de base, cabo de pinus de 60 
cm de altura x 22mm de diâmetro.  Deverá ter 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e 
marca.  

UN 82 

  

37 

Pano de Chão; Composto de 100% Algodão; Tipo Saco 
Alvejado; Medindo 74 x 45 Cm; Ardume de 16 Fios e 
Trama Com 12 Fios; Peso Aproximado: 100 G; Com 
Variação de 10% de Oscilação Nas Medidas; Sem 
Bainha; Na Cor Branca; Acondicionado Em Saco 

UN 359 
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Plástico Transparente 

38 
Papel alumínio - Rolo medindo 45x7,5m fabricado 
com material de 1ª qualidade 

UN 147 
  

39 

Papel higiênico rolo 30 metros por 10 centímetros, 
100% fibra celulósicas, 1º qualidade, branco, picotado, 
em folha simples, embalado em fardo, contendo 64 
rolos, divididos em pacotes de 4, 16 ou 32 rolos cada. 
Apresentar, juntamente com  as  amostras,  laudo  
microbiológico dentro da validade e laudo técnico 
emitido pelo IPT - Instituto de Pesquisas  Tecnológicas  
ou  outro  laboratório  credenciado  pelo INMETRO, 
com os seguintes  ensaios:  gramatura  mínima  19 
g/m2,  alvura  superior  a  85  UV  calibrado  e  80  Uv  
excluído, resistência  à  tração  a  seco  superior  a  108  
N/m,  absorção (método cestinha)  inferior  a  5  
segundos,  pintas  máximo  de  10 por  mm2/m2  e  
furos  máximo  de  160  por  mm2/m2  e  NBR 
14129:1998.  Apresentar documento emitido pela 
ANVISA, informando se o produto é passível de 
registro ou se o mesmo é isento. 

RL 26.216 

  

40 

Papel toalha 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado 
com 100% de celulose virgem, embalado em caixa 
contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na 
embalagem, todas informações do produto inclusive 
sua composição.  Credenciado pelo  INMETRO,  com  
os seguintes ensaios: dimensão, gramatura mínima 35 
g/m2, alvura superior  a  100  UV  calibrado  e  85  Uv  
excluído,  resistência  à tração a seco superior a 760 
N/m (direção de fabricação) e 460 N/m  (direção  
transversal), resistência  à  tração  a  úmido  superior  
a  100  N/m  (direção  de fabricação)  e  55  N/m  
(direção  transversal),  capacidade  de absorção  
(método  cestinha,  em  g/g)  inferior  a  4  e  tempo  
de absorção  inferior  a  7  segundos, absorção de 
água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas 
máximo  de  12  por  mm2/m2  e  furos  máximo  de 
1,2 por mm2/m2 e NBR 14129:1998.  

CX 40 

  

41 
Papel toalha, branco não reciclado, folha dupla 
picotada, tamanho 22,5 x 21,50 cm, com 60 folhas, 
pacote com 2 rolos 

PCT 296 
  

42 

Rodo em polipropileno, medidas 40cm x 6cm x 3cm 
tubular, borracha em EVA duplo, medindo fora da 
base 3cm x 0,50cm cada, cor preto, cabo de alumínio 
1,30mt, diâmetro de 22mm com rosca.  

UN 64 

  

43 

Rodo em polipropileno, medidas 60cm x 6cm x 3cm 
tubular, borracha em EVA duplo, medindo fora da 
base 3cm x 0,50cm cada, cor preto, cabo de alumínio 
1,30mt, diâmetro de 22mm com rosca. 

UN 66 

  

44 

Sabão Em Barra; Composição Básica Sebo Bovino, 
óleo de Babaçu, hidróxido de Sódio, glicerina; Corante 
Branqueador Optico, agua, cargas, sequestrantes; 
Especificações Corante; Comum; Na Cor Na Cor 
Amarela; Embalado Em Saco Plástico Transparente; 
Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Produto 
Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos 
Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 200 
gramas. Pacote com 5 unidades. 

PCT 189 

  

45 Sabão em pó, caixa de 1kg com tampa facilitadora CX 553   
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para abertura e fechamento.  Composição: linear 
alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo não 
iônico, tenso ativo aniônico, polialquiletoxilado, 
coadjuvantes, Branqueadores ópticos e químico, 
agente anti redepositante, corantes, enzimas, 
fragrâncias, carga e água. O produto deverá conter 
informações do fabricante na embalagem. 
Autorização de funcionamento do fabricante na 
ANVISA e registro do produto no Ministério da Saúde.  

46 

Sabonete - Tipo comum; deve ter qualidade suficiente 
para fazer espuma, não rachar e não desmanchar com 
facilidade, contendo 90 gramas. Prazo de validade de 
no mínimo 6 (seis) meses. Produto notificado na 
Anvisa/Ministério da Saúde. 

UN 310 

  

47 

Sabonete Infantil com ingredientes naturais, que 
produzem espuma cremosa e testado 
dermatologicamente testado, com formato 
anatômico. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) 
meses, contendo 90 gramas. Produto notificado na 
Anvisa/Ministério da Saúde. 

UN 240 

  

48 

Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, 
acondicionado em galão plástico contendo 5 litros, 
essência pêssego ou erva doce.  Mistura de lauril 
sulfato de sódio, dea, essência, corante em meio 
aquoso. Composição: água, lauril eter, sulfato de 
sódio, cocamida dea, essência, cloreto de sódio, 
diestearato de etilenoglicol derivado de um composto 
de diesteril -  bifenil e corantes.  Propriedades físico-
químicos:  Ph 7,5 + -0,5.  Concentração 8,0 + -  1,0%.  

GL 83 

  

49 
Saco branco leitoso para guardar alimentos, 
capacidade para 60 litros, produto de primeira 
qualidade, fechamentos. Pacote/ 100 unidade. 

PCT 5 
  

50 

Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; Com 
Capacidade de 100 Litros; Medindo (92x100) cm (lxa) 
Tolerância +/-10%, Espessura Mínima 12 Micras 
(paredes Abertas); Peso Mínimo 80g Por Saco, na Cor 
Preta, Sem Timbre; Suportando No Mínimo 20 Kg, 
Com Ausência de Furos, Rotulagem contendo 
Identificação do Fabricante; Pacote com 100 
unidades. 

PCT 59 

  

51 

Saco para lixo comum na cor preta, Extra Forte com 
capacidade para 50litros, de 1ª qualidade, com 
espessura mínima de 0,12 milímetros, embalagem de, 
contendo especificação mínimas do produto. Pacote 
com 100 unidades. 

PCT 32 

  

52 

Saco para lixo comum na cor preta, reforçado com 
capacidade para 15 litros, de 1ª qualidade, com 
espessura mínima de 0,09 milímetros, embalagem de, 
contendo especificação mínima do produto. Pacote 
com 100 Unidades. 

PCT 52 

  

53 

Saco para lixo comum na cor preta, reforçado com 
capacidade para 40 litros, de 1ª qualidade, com 
espessura mínima de 0,09 milímetros, embalagem de, 
contendo especificação mínima do produto. Pacote 
100 unidade. 

PCT 20 

  

54 
Saco para lixo comum na cor preta, reforçado com 
capacidade para 60 litros, de 1ª qualidade, com 
espessura mínima de 0,09 milímetros, embalagem de, 

PCT 8 
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contendo especificação mínima do produto. Pacote 
com 100 unidades. 

55 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços da 
saúde com capacidade de 100 litros, na cor branco 
leitoso com simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 
7500 ou posterior se houver e com descrição nominal  
em  litros,  confeccionado  em  resinas termoplásticas, 
conforme especificações contidas nas normas da 
ABNT NBR  9191  ou  posterior  se  houver,  com  
dimensões aproximadas de 59 x 62cm conforme NBR 
9190 ou posterior se houver,  com  solda  contínua,  
homogênea  e  uniforme, proporcionando  perfeita  
vedação  e  não  permitindo  a  perda  de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e abertura das 
unidades  sem  provocar  danos ao  saco,  constando  
em  cada  saco  o  químico responsável  e número VA  
de  registro  no  ministério  da  saúde,  acondicionados  
em pacotes contendo 100 unidades sem fundo 
estrela. Pacote c/ 100 unid. 

PCT 3 

  

56 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços da 
saúde com capacidade de 30 litros, na cor branco 
leitoso com simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 
7500 ou posterior se houver e com descrição nominal  
em  litros,  confeccionado  em  resinas termoplásticas, 
conforme especificações contidas nas normas da 
ABNT NBR 9191 ou  posterior  se  houver,  com 
dimensões aproximadas de 59 x 62cm conforme NBR 
9190 ou posterior se houver,  com  solda  contínua,  
homogênea  e  uniforme, proporcionando  perfeita  
vedação  e  não  permitindo  a  perda  de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e  abertura 
das unidades  sem  provocar  danos ao  saco,  
constando  em  cada  saco  o  químico responsável  e 
número  de  registro  no  ministério  da  saúde,  
acondicionados  em pacotes contendo 100 unidades 
sem fundo estrela.  Pacote c/ 100 unid. 

PCT 3 

  

57 
Sacola plástica reforçada de 1º qualidade, tamanho 
25x35, pacote com 100 unidade 

PCT 243 
  

58 
Sacola plástica reforçada de 1º qualidade, tamanho 
40x50, pacote com 100 unidade 

PCT 3 
  

59 

Shampoo infantil embalagem 480ml, com formula 
suave e PH adequado é indicado para todos os tipos 
de cabelo infantis. Para uso diário e não irrita os 
olhos. Limpa e perfuma dando brilho e maciez aos 
cabelos. Dermatologicamente testado. 

FR 190 

  

60 
Touca descartável - De boa qualidade, sanfonada, 
pacote com 100.unidades 

PCT 518 
  

61 

Vassoura; Tipo Caipira; Propriedades mínimas :cepa 
Em Palha; Com Cerdas de Palha; Tipo 5 Fios e 
Amarração Com Arame; Cabo de Madeira Medindo 
120cm; Vassoura 

UN 343 

  

62 

Vassoura; Domestico Com Base de 30 Cm; 
Propriedades mínimas: cepa Em Madeira; Com Cerdas 
de Nylon; Tipo Lisa; Cabo de Madeira, Medindo 120 
Cm; Com Gancho de plástico; Rosca Em plástico; 

UN 104 

  

63 
Vassoura; Domestico; Propriedades mínimas: cepa 
Em Polipropileno; Medindo (4x21,5x3,5) cm; Com 66 
Tufos; Contendo 40 Cerdas Por Tufo; Com Cerdas de 

UN 34 
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Polipropileno (pet); Tipo Plumada; Cepa Pesando 
215g; Cabo de Madeira Revestida de Polipropileno, 
medindo 120cm; Com Gancho de Polietileno de Alta 
Densidade; Rosca Em Polietileno de Baixa Densidade 

64 

Querosene para Limpeza; Iluminante (comum), ponto 
mínimo de Fulgor 40ºc; de Acordo Com Portaria 
Vigente Da Agencia Nacional do Petróleo; Registro e 
Laudo analítico do Fabricante; Produto Sujeito a 
verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos 
Adm. determinados Pela Anvisa; Querosene 
Perfumado... 1 Litro. 

UN 87 

  

65 

Limpador Multiuso Domestico; Liquido; Composto de 
Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio; 
Tripolifosfato de sódio, fosfato Tris sódico; Edta, tetras 
sódico, butilglicol; Álcool Láurico Etoxilado, formol, 
perfume e Agua, com Validade 3 Anos; Embalado Em 
Frasco plástico; Produto Sujeito a verificação No Ato 
Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados 
Pela Anvisa; 500ML 

UN 359 

  

66 

Cloro para Limpeza; Liquido; Cl 2 Concentração 99,5 a 
99,9%; Solubilidade Em Agua 7,37gl a 20 Graus 
Celsius; Acondicionado Em Galão; Registro e Laudo 
analítico do Fabricante; Produto Sujeito a verificação 
No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. 
Determinados Pela Anvisa; 1 Litro 

LT 390 

  

67 
Espanador de nylon, cabo madeira, medindo 30CM 
Espanador; de Nylon; Com Cabo de Madeira; Medindo 
30cm. 

UN 16 
  

68 

Inseticida Domestico; Aerossol (mata Moscas, 
pernilongos, mosquito Da Dengue e Suas Larvas; 
Composto de Transflutrina 0.03%; Ciflutrina 0.025%; 
Emulsificantes, Agua; Solventes e Propelente; 
Princípio Ativo Transflutrina; Embalado Em 
Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a verificação 
No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. 
Determinados Pela Anvisa; 300ml. 

UN 67 

  

69 

Saboneteira de Sobrepor; Confeccionada Em aço 
Inoxidável; No Formato Oval; Medindo (130 x 110 x 
10) Mm; Na Cor Inox Polido; Fixada Com 2 Parafusos 
Com Bucha e Acabamento; Capacidade 1 Sabonete de 
Até 90 Gr; 

UN 18 

  

70 

Dispense para Sabão Liquido; de plástico Abs.; Com 
Capacidade de 800 Ml; Na Cor Branca, Com Fundo 
Cinza; Formato Retangular; Medindo 29cm (altura) x 
12cm (largura) x 11cm (profundidade); Acionamento 
Por Bomba Dosadora (pressão); Possui Fechadura e 
Acompanha Chave Em plástico Abs.; Alimentação Por 
Meio de Refil de 800 Ml (bolsa Plástica), Dispensando 
Reservatório; Inclui Kit para Fixação Na Parede, 
Contendo Buchas e Parafusos; Garantia Mínima de 12 
Meses; 

UN 36 

  

71 
Rastelo; Em Ferro; Com Tamanho de 14 Dentes; Com 
Cabo de Madeira 

UN 11 
  

72 

Pedra Sanitária; Tipo Arredondada, com Suporte; 
Fragrância Floral, na Cor Azul; Composto de 98,99% de 
Paradicorobenzeno; Produto Sujeito a verificação No 
Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. 
Determinados Pela Anvisa; 35 gr. embaladas em fardo 

FD 148 
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c/ 12 unidades. 

73 

Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Resistencia 
de Pressão de 6 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc 
Flexível, camada Intermediaria Em Fio de Poliéster 
Trancado; Com diâmetro de 1/2 “e 2mm de 
Espessura; Sem Acessorios;30mt 

UN 19 

  

74 

Pano Multiuso; de 100% Fibras de Viscose; Látex 
Sintético, Corante; Medindo 300m x 30cm (comp. X 
Larg.); Na Cor Azul; Embalado Em Bobina; Validade 
Minima de 12 Meses; 

RL 45 

  

75 
Palha de aço; do Tipo aço Carbono; N. 01; para 
Limpeza/brilho; 

PCT 105 
  

76 

Pasta para Limpeza; Em Geral; Acondicionado Em 
Frasco plástico; Utilizado Na Limpeza de Azulejos, 
padrinhos, ôhmica S, paredes, portas, vidros, cristais, 
etc.; Composto de óleo de Coco, hidróxido sódio, 
carbonato de sódio, silicato de sódio, dolomite e 
Agua;(sapólio)750ml 

UN 124 

  

  77 
 

Desentupidor; Manual para Pia; Bocal de Borracha; 
Liso; Medindo 11,2cm de diâmetro; Cabo de 
Polietileno; Medindo 17,5cm de Altura; 

UN 25 
  

78 

Álcool Etílico para Limpeza; Com Teor alcoólico de 
46º Inp, em Gel, selo Inmetro, validade de 3 Anos, 
tampa Com Furo para Esguicho; Embalado Em 
Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a verificação 
No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. 
Determinados Pela Anvisa; 5 litros 

UN 64 

  

79 
Álcool perfumado embalagem plástica com 1 litro, 
Contendo marca do fabricante, data de validade, 
Identificação do produto e nº de registro no ms. 

LT 306 
  

80 

Dispense P/copo; de Polipropileno Na Base do 
Dispensador e Bocal saída Copo, Pvc Transparente No 
Tubo de Armazenamento; Tipo Tubo Vertical 
P/armazenar Copos Invertidos (boca P/baixo) e 
Alavanca P/ Dispensar Copo; Com Capacidade mínima 
para 100 Copos de 180 a 200 Ml; Deverá Ser 
Fornecido C/ Suporte P/ Fixar Na Parede; 

UN 15 

  

81 

Dispense P/copo; de café; Em Poliestireno de Alto 
Impacto; Tipo Individual; Tubular, Com diâmetro de 
Aproximadamente 5,5 Cm; Com Capacidade mínima 
para Aproximadamente 300 Copos; Medindo No 
mínimo 75 x 12,8 x 12,8 Cm (alt x Larg x Prof); 
Acondicionamento Vertical; 

UN 14 

  

82 

Bactericida desinfetante; para desinfecção Em Geral; 
Composto de 2,6% de Iodo Veiculo Q.s.p. 1.000ml; 
Utilizado para Pedilúvio Nos Recintos; Bactericida Em 
Geral; Embalado Em Frasco de 5 litros. 

LT 518 

  

83 
Creolina; tipo liquida; em lata contendo 1 litro; 
composto de fenóis e cresóis (princípio ativo); para 
desinfetar; 

LT 9 
  

84 

Dispensador de líquidos; para volumes variáveis de 1 
a 5 ml com graduação de 0,1ml; ergonômico, com 
ajuste digital do volume que garanta precisão, visor de 
fácil leitura cabeçote; com giro de até 360 graus, com 
tubo de aspiração telescópico para utilização em 
diversos tamanhos; de frascos sem necessidade de 
medir ou cortar, tubo de dispensação com tampa de 

UN 49 
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segurança rosqueável; e quatro (04) diâmetros 
diferentes de bocal adaptador para frascos que inclua 
o frasco tipo; schott. Deve ser facilmente desmontável 
para limpeza completamente esterilizável em 
autoclave e de; fácil calibração com marcação de 
referência. Deve ter garantia de um (01) ano, ter no 
mínimo iso 9001, vir acompanhado de certificado de; 
calibração rbc e manual de instruções (para álcool). 

85 

Cera Liquida para Piso; Princípio Ativo Solvente de 
Petróleo; Composição Básica Silicone, parafina, 
formol; Corante, conservante, perfume; e Outras 
Substancias Químicas Permitidas; Teor Não Voláteis 
Mínimo 3% Na Categoria Pronto Uso; Na Cor 
Vermelha; Acondicionado Frasco Plástico, contendo 
900ml; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da 
Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela 
Anvisa; 

UN 149 

  

86 

Lixeira; Em Polipropileno Injetado, Na Cor Preta Ou 
Cinza; Atóxico, Resistente a Impacto Ou Choque 
Mecânico, Inquebrável, Higiênica; Com Simbologia 
Correspondente Ao Tipo de Resíduo: Comum Não 
Reciclável, Com Tampa e Pedal; Medindo 57 x 37 x 34 
Cm (a x l x P); Capacidade Mínima de 25 Litros; a 
Apresentação do Produto Devera Obedecer a 
Legislação Atual; 

UN 28 

  

87 

Lixeira; Corpo Em Polietileno Ou Polipropileno Sem 
Tampa; Atóxico, Resistente Impacto e Ou Choque 
Mecânico; Quimicamente Inerte, Robusta, Higiênica; 
para Lixo Reciclável; Espessura Min. 3mm, Medindo 
300x240mm Aproximado; Capacidade Interna de 15 
Litros; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a 
Legislação Atual Vigente; 

UN 65 

  

88 

Luva de Látex Natural"; Com Forro de Algodão 
(flocada), Comprimento de 30cm, Espessura de 0,45 
Mm; Com Palma Antiderrapante e Virola Tamanho 
Grande; Na Cor Amarela; 

PAR 240 

  

89 

Saco de Lixo P/coleta Seletiva 200LT; de Polietileno; 
Medindo No Mínimo (90 x 113) cm, Com Espessura 
Mínima de 8 Micras, Capacidade Nominal para 200 
Litros; Cinza (para Resíduo Geral Não Reciclável); e 
Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a 
Embalagem do Produto Com Identificada do 
Fabricante e Especificações Técnicas; Pacote c/ 100 
unidades. 

PCT 122 

  

90 
Pá de Lixo; Chapa de Ferro Galvanizada; Medindo 
(21compx21larg) cm; Cabo de Madeira; Com (80) cm; 

UN 12 
  

91 

Luvas de Procedimento, Fabricada com Látex de 
borracha natural, não estéril, na cor creme, com 
bainha no punho; Ambidestras e superfície Lisa; 
Tamanho: Largura da palma: 70-79 mm; 
Comprimento: Mínimo 240 mm. C/ 100 unidades. 

CX 6 

  

92 

Desentupidor; Manual para Sanitário; Bocal de 
Borracha; Esférico; Medindo Aproximadamente 15 
Cm; Cabo de Madeira; Medindo Aproximadamente 80 
Cm; 

UN 3 

  

93 
Saco para lixo comum na cor preta, Extra Forte com 
capacidade para 30litros, de 1ª qualidade, com 
espessura mínima de 0,12 milímetros, embalagem de, 

PCT 12 
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contendo especificação mínimas do produto. Pacote 
com 100 unidades. 

94 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços da 
saúde com capacidade de 50 litros, na cor branco 
leitoso com simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 
7500 ou posterior se houver e com descrição nominal  
em  litros,  confeccionado  em  resinas termoplásticas, 
conforme especificações contidas nas normas da 
ABNT NBR 9191 ou  posterior  se  houver,  com 
dimensões aproximadas de 59 x 62cm conforme NBR 
9190 ou posterior se houver,  com  solda  contínua,  
homogênea  e  uniforme, proporcionando  perfeita  
vedação  e  não  permitindo  a  perda  de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e  abertura 
das unidades  sem  provocar  danos ao  saco,  
constando  em  cada  saco  o  químico responsável  e 
número  de  registro  no  ministério  da  saúde,  
acondicionados  em pacotes contendo 100 unidades 
sem fundo estrela. Pacote com 100 unid. 

PCT 11 

  

95 

Saco Plástico para Embalagem; de Polietileno de 
Baixa Densidade, Atoxico, Inodoro, 100% Virgem; 
Medindo (20 x 30) Cm; Com Espessura Mínima de 10 
Micra (5 Micra Por Parede); Transparente; Sem Lacre; 
Isento de Furos, Rebarbas e Partículas Pretas; Com 
Identificação Na Embalagem de Acondicionamento; 
PCTE C/ 100 

PCT 24 

  

96 

Saco Plástico para Embalagem; de Polietileno de 
Baixa Densidade, Atoxico, Inodoro, 100% Virgem; 
Medindo (10 x 20) Cm; Com Espessura Mínima de 10 
Micra (5 Micra Por Parede); Transparente; Sem Lacre; 
Isento de Furos, Rebarbas e Partículas Pretas; Com 
Identificação Na Embalagem de Acondicionamento; 
PCTE C/ 100 

PCT 24 

  

97 

Saco Plástico para Embalagem; de Polietileno de 
Baixa Densidade, Atóxico, Inodoro, 100% Virgem; 
Medindo 15 x 30) Cm; Com Espessura Mínima de 10 
Micra (5 Micra Por Parede); Transparente; Sem Lacre; 
Isento de Furos, Rebarbas e Partículas Pretas; Com 
Identificação Na Embalagem de Acondicionamento; 
PCTE C/ 100 

PCT 24 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  15/2016 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
(NOTA: A Procuração poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele 

constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo). 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:      
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:       CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 
 

 

 Por este instrumento particular de Procuração a empresa supra qualificada nomeia e constitui seu 

bastante Procurador o(a) Sr(a) ______________________ portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

_______________ e CPF nº ______________ , a quem confere(imos) amplos poderes para representa-la no 

Pregão Presencial nº ____/_____, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas 

as etapas e fases do Pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir 

verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame. 

 

 A presente procuração é validade até o dia ____ de _________ de 2016. 

 
 

 
 
 
 

_____________, ____ de ____________de 2016. 
 

 
 

________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

                    CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma devera vir acompanhada 
do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade e competência do outorgante 
para constituir mandatário. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
(NOTA: A Declaração poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele 

constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo). 

 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:      
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:       CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL:  
 

A empresa supracitada, atendendo as exigências do Pregão Presencial em epígrafe, DECLARA 
EXPRESSAMENTE que:  
 

1. Nos termos do art. 4º, VII da Lei 10.520/2002*, cumpre plenamente as exigências e os requisitos de 
habilitação previstos no instrumento convocatório deste Pregão Presencial. 

 
2. Inexisti qualquer fato impeditivo quanto a sua participação neste certame. 
 
3. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, 

sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 
 
 

 
 
 
 
 

_____________, ____ de ____________de 2016. 
 

 
 

________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

                    CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
 
 
* Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata 
abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARÁTER GERAL 

 
(NOTA: A Declaração poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele 

constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo). 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:      
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:       CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 
 
 A empresa supracitada, atendendo as exigências do Pregão Presencial em epígrafe, DECLARA 
EXPRESSAMENTE que:  
 

1. Conhece toda a legislação relativa à presente licitação, bem como os termos e condições 
estabelecidos no edital e seus anexos, com os quais concorda.  
   
  2. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal e que não teve 
suspensos seus direitos de transacionar, licitar ou contratar com o Poder Público. 

 
3. Não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por 

outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos. 
 
4. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
5. Não se encontra sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
6. Manterá válida a Proposta Comercial pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sua apresentação e abertura. 
 
7. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, 

sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 

 
 
 
 
 

_____________, ____ de ____________de 2016. 
 

 
 

________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

                    CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(NOTA: A Declaração poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele 

constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo). 

 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:      
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:       CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 

 

 

 A empresa supracitada, atendendo as exigências do Pregão Presencial em epígrafe, DECLARA 
EXPRESSAMENTE que: 
 
  1. É microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, portanto: 
 

a) quanto a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, faz jus aos 
benefícios previstos nos arts. 42 e 43; 
 
  b) está apta a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
do Pregão Presencial em epígrafe, nos termos dos arts. 44 e 45; 
 

2. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, 
sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 

 
 
 

 
 
 
 

_____________, ____ de ____________de 2016. 
 

 
 

________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

                    CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 
PREGÃO Nº 15/2016 

 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

(NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde 
que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo). 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:      
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:       CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 

 

Objeto: aquisições futuras e parceladas de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD 
PREÇO 
UNITA. 

PREÇO 
TOTAL 

MARCA 

1 

Água sanitária, composição química hidróxido 
de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: 
hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% 
à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiros, pias, tipo comum, 
embalagem plástica contendo de 1000ml, 
acondicionadas em embalagens de papelão 
identificadas. 

LT 1276 

   

2 

Álcool 1 litro 70° refinado de baixo teor de 
acidez e aldeídos, especialmente indicado para 
limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição 
de desnaturante. Constar no rotulo informações 
do produto, fabricante, número do lote, selo do 
inmetro, data de fabricação e validade, número 
do INOR. Embalagem de 1 litro. Autorização de 
funcionamento do fabricante na ANVISA 

LT 687 

   

3 

Amaciante de Roupa 2 litros com extrato de 
algodão. Composição: aditivo, coadjuvantes, 
emulsão de silicone, diluente. Componente 
ativo: cloreto de diaquil dimetil amônio. No 
rotulo deverá constar informações do produto, 
fabricante e registro ou notificação na ANVISA. 

UN 312 

   

4 
Avental Plástico Branco para cozinha utilizado 
por manipuladores aproximadamente 120x70. 

UN 55 
   

5 
Balde Plástico Reforçado, para uso doméstico, 
de polipropileno, com alça de arame 
galvanizado, capacidade 15 litros. 

UN 99 
   

6 

Bobina de saco plástico Picotada 5 kg. -35x45 
cm/Fundo Reto, ideal para embalar frutas, 
verduras e outros alimentos. Selo de qualidade 
de alta resistência 

RL 113 
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7 

Brilho (Limpa) Alumínio liquido, FR. de 500 ML. 
Composição básica: tenso ativo aniônico, 
sulfônico; conservante, abrasivos, corante e 
veículo; tipo liquido; com validade de 2 anos; 
acondicionado em frasco plástico, contendo 500 
ml; embalado em caixa de papelão reforçado; 
laudo analítico do lote do produto e autorização 
funcionamento do fabricante ANVISA/MS 

UN 465 

   

8 

Esponja para Banho; Em Poliéster, Altamente 
Absorvente, Macia, Isentada Impurezas Não 
Estéril para Assepsia de Pele; Formato 
Retangular, Impregnada C/gel Dermatológico, 
Em Contato C/ Agua Se Desprende Formando 
Espuma; No Mínimo Med (19x12,5x0,5) cm 
(cxlxe), embalado Em Material Que Garanta a 
Integridade do Produto; Na Cor Verde, a 
Apresentação do Produto Devera Obedecer a 
Legislação Atual Vigente; 

UN 208 

   

9 

Cera líquida acrílica, auto-brilho incolor, frasco 
plástico de 750ml, composta por mistura de 
ceras naturais e sintéticas, niveladores e 
emulsionantes em meio aquoso.  Composição: 
etildiglicol, tenso ativo aniônico, 
tributoxietilfosfato, resina, cera de carnaúba, 
parafina, breu, nonilfenol, formaldeido, água, 
antiespumante. Propriedades físico-químicas: 
aspecto liquido leitoso, cor branco leitoso, Ph 
8,5 + - 0,5. Concentração: 12,5 + - 0,5%. Sólidos 
em estufa 8,5 + -  0,5.  Apresentar, juntamente 
com as amostras, carta de credenciamento do 
fabricante, autorização de funcionamento do 
fabricante na ANVISA, ficha técnica, catalogo 
original e ficha de segurança do produto.  

UN 112 

   

10 
Cesto para lixo de polipropileno de 100Lts, com 
tampa, com pedal para abrir a tampa, (pé). 

UN 31 
   

11 
Cesto para lixo de polipropileno de 12Lts, com 
tampa, medindo no mínimo 24,5 de altura x 25,5 
de Largura. 

UN 65 
   

12 
Cesto para lixo de polipropileno de 60Lts, com 
tampa 

UN 22 
   

13 

Condicionador infantil, embalagem com 480ml, 
fórmula balanceada e PH adequado, 
especialmente para todos os cabelos infantis. 
Contendo queratina e agentes hidratados que 
auxilia na hidratação. Dermatologicamente 
testado. 

UN 70 

   

14 

Copo descartável para água, 180ml, material de 
poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, 
bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário 
mínimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo 
deverá constar: gravação da marca ou 
identificação do símbolo do fabricante, símbolo 
de reciclagem, conforme à norma ABNT NBR 
13230/1994, e atender rigorosamente à Norma 
da ABNT NBR 14865/2002 - copos plásticos 
descartáveis. Acondicionado em caixa contendo 
25 manga/pacote com 100 unidades. Nas 
embalagens deverão constar a capacidade de 

CX 100 
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cada copo e a quantidade de copos 

15 

Copo descartável para café, 50ml, material de 
poliestireno, branco leitoso, corpo frisado, 
bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário 
mínimo de 0,75 gramas por copo, em cada copo 
deverá constar:  gravação da marca ou 
identificação do símbolo do fabricante, símbolo 
de reciclagem, conforme à norma ABNT NBR 
13230/1994, e atender rigorosamente à norma 
da ABNT NBR 14865/2002 - Copos plásticos 
Descartáveis. Acondicionado em caixa contendo 
50 manga/pacote com 100 unidades. Nas 
embalagens deverá constar a capacidade de 
cada copo e a quantidade de copos. 

CX 10 

   

16 
Cotonetes 75x1 com haste de plástico e 
algodão. Autorização de funcionamento do 
fabricante e registro do produto na ANVISA/MS. 

CX 25 
   

17 

Creme Dental: Concentração máxima de 500 
(quinhentos) ppm de flúor, a concentração de 
ppm de Composto de flúor deverá estar 
estampada no rótulo; conter os seguintes 
Compostos de flúor na formulação aceitos pelo 
Ministério da Saúde: monofluorsfosfato de 
sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, 
fluoretos Aminados; acondicionado em tubo de 
plástico flexível  
Com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de 
validade, qualidade testada, e selo da ANVISA 

UN 210 

   

18 
Desodorizador de Ambientes, com várias 
fragrâncias, embalagem apropriada, contendo 
400ml cada.  

FR 60 
   

19 

Detergente líquido neutro para louça, em frasco 
plástico de 500ml.  Componente ativo: linear 
alquil. benzeno sulfonado sódio, sais inorgânicos 
sequestrante, coadjuvante, preservativo, 
perfumes e corantes sintéticos em água.  
Contém tenso ativo biodegradável. Detergente 
de alta performance, excelente na remoção de 
gorduras e sujidades das louças. Deverá constar 
no rótulo dados de identificação do fabricante, 
instruções de uso, e telefone do SAC.  Com 
autorização de funcionamento do fabricante na 
ANVISA.  

UN 1365 

   

20 

Escova de Lavar roupa, formato anatômico, 
base com medidas mínimas de 11x6cm, corpo 
(base) em plástico, cerdas em nylon sintético, 
mínimo de 20 cerdas por tufo, sem alça e sem 
cabo. 

UN 31 

   

21 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e 
cerdas sintéticas, sem suporte. Fabricado com 
material de 1ª qualidade 

UN 71 
   

22 

Esponja dupla face, 1º qualidade, em espuma de 
poliuretano com bactericida e fibra sintética 
c/abrasivo.  Medidas: 110mm x 75mm x 23mm.  
Constar na embalagem número do lote, SAC, 
fabricação e validade, pacote com 3 unidade. 
ANVISA 

PCT 248 

   

23 Fibraço serviço pesado; 87x125 mm, material de PCT 20    
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fibra sintética com mineral abrasivo, produto 
não-tecido a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidas por resina a prova de água. 
Pacote com 5 unidades 

24 
Flanela para limpeza de algodão, na cor branca, 
para limpeza, tamanho 28 de largura x 48 cm de 
comprimento 

UN 265 
   

25 

Fósforo, palito longo, área de discagem com vida 
útil compatível com o número de palitos da 
embalagem, caixa com mínimo de 200 palitos, 
embalagem lacrada e com selo de qualidade. 
Fardo com 15 unidades. 

FD 83 

   

26 
Guardanapo de pano para Louça, em algodão, 
medindo aproximadamente 70x40cm. Com 
acabamento, branco com estampas variadas 

UN 359 
   

27 

Guardanapo de papel medindo 20cm x 20cm 
em pacote com 80 folhas, composto por 100% 
fibras celulósicas. Deverá constar na embalagem 
dados de identificação do fabricante e marca.  

PCT 126 

   

28 

Lã de aço, fardo com 14 pacotes de 8 unidades 
cada.  Composição: aço carbono. Impresso na 
embalagem validade do produto e 
especificações mínimas do produto. Deverá ter 
etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e marca, selo que indique informativo 
de reciclagem.  Acondicionado devidamente em 
embalagem apropriadas. Registro na ANVISA  

FD 85 

   

29 

Limpa Inox e Alumínio; Composição Básica 
Concentrado a Base de Agua, óleo Mineral,; 
Monoetanolamina, butano e Propano; Tipo 
Aerossol; Com Validade de 2 Anos; 
Acondicionado Em Lata Contendo 420gramas; 
Embalada Em Caixa de Papelão Reforçada; 
Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; 
Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela 
Anvisa; 

FR 2 

   

30 

Limpa Moveis- Emulsão aquosa cremosa, pra 
superfície em geral (exceto pisos). Com 
autorização de funcionamento do fabricante na 
ANVISA/MS, embalagem de 500ml 

FR 153 

   

31 

Limpa vidros, embalado em frasco plástico de 
500 ml, acondicionados em caixas de papelão 
devidamente identificadas.  Com autorização de 
funcionamento do fabricante na ANVISA/MS; 
Caixa com 12x500ml. 

FR 84 

   

32 

Luva de limpeza tamanho G, em borracha 1º 
qualidade com proteção interna, embalagem 
individual, constar número do CA na 
embalagem. 

PAR 176 

   

33 

Luva de limpeza tamanho M, em borracha, 1º 
qualidade, com proteção interna, embalagem 
individual, constar número do CA na 
embalagem. 

PAR 143 

   

34 

Luva de limpeza tamanho P, em borracha 1º 
qualidade com proteção interna, embalagem 
individual, cores:  amarela, laranja ou verde. 
Constar número do CA na embalagem.  

PAR 30 
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35 

Luva descartável vinil classic (transparente) 
levemente talcada apresenta maior elasticidade 
e maciez facilitando a introdução das mãos, e 
dando maior resistência e impermeabilidade. 
Alta sensibilidade táctil e maior ajuste 
anatômico, facilitando o trabalho e manipulação 
dos alimentos. Mais leve e confortável e uso 
prolongado. Caixa 100x1. 

CX 19 

   

36 

Pá para lixo em plástico resistente, branco ou 
bege, medindo 20cmx 20cm de base, cabo de 
pinus de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro.  
Deverá ter etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca.  

UN 82 

   

37 

Pano de Chão; Composto de 100% Algodão; Tipo 
Saco Alvejado; Medindo 74 x 45 Cm; Ardume de 
16 Fios e Trama Com 12 Fios; Peso Aproximado: 
100 G; Com Variação de 10% de Oscilação Nas 
Medidas; Sem Bainha; Na Cor Branca; 
Acondicionado Em Saco Plástico Transparente 

UN 359 

   

38 
Papel alumínio - Rolo medindo 45x7,5m 
fabricado com material de 1ª qualidade 

UN 147 
   

39 

Papel higiênico rolo 30 metros por 10 
centímetros, 100% fibra celulósicas, 1º 
qualidade, branco, picotado, em folha simples, 
embalado em fardo, contendo 64 rolos, 
divididos em pacotes de 4, 16 ou 32 rolos cada. 
Apresentar, juntamente com  as  amostras,  
laudo  microbiológico dentro da validade e laudo 
técnico emitido pelo IPT - Instituto de Pesquisas  
Tecnológicas  ou  outro  laboratório  credenciado  
pelo INMETRO, com os seguintes  ensaios:  
gramatura  mínima  19 g/m2,  alvura  superior  a  
85  UV  calibrado  e  80  Uv  excluído, resistência  
à  tração  a  seco  superior  a  108  N/m,  
absorção (método cestinha)  inferior  a  5  
segundos,  pintas  máximo  de  10 por  mm2/m2  
e  furos  máximo  de  160  por  mm2/m2  e  NBR 
14129:1998.  Apresentar documento emitido 
pela ANVISA, informando se o produto é passível 
de registro ou se o mesmo é isento. 

RL 26.216 

   

40 

Papel toalha 22,5 x 22,5cm, na cor branca, 
fabricado com 100% de celulose virgem, 
embalado em caixa contendo 1000 folhas, 
deverá estar impresso na embalagem, todas 
informações do produto inclusive sua 
composição.  Credenciado pelo  INMETRO,  com  
os seguintes ensaios: dimensão, gramatura 
mínima 35 g/m2, alvura superior  a  100  UV  
calibrado  e  85  Uv  excluído,  resistência  à 
tração a seco superior a 760 N/m (direção de 
fabricação) e 460 N/m  (direção  transversal), 
resistência  à  tração  a  úmido  superior  a  100  
N/m  (direção  de fabricação)  e  55  N/m  
(direção  transversal),  capacidade  de absorção  
(método  cestinha,  em  g/g)  inferior  a  4  e  
tempo  de absorção  inferior  a  7  segundos, 
absorção de água (método gota) inferior a 23 
segundos, pintas máximo  de  12  por  mm2/m2  

CX 40 
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e  furos  máximo  de 1,2 por mm2/m2 e NBR 
14129:1998.  

41 
Papel toalha, branco não reciclado, folha dupla 
picotada, tamanho 22,5 x 21,50 cm, com 60 
folhas, pacote com 2 rolos 

PCT 296 
   

42 

Rodo em polipropileno, medidas 40cm x 6cm x 
3cm tubular, borracha em EVA duplo, medindo 
fora da base 3cm x 0,50cm cada, cor preto, cabo 
de alumínio 1,30mt, diâmetro de 22mm com 
rosca.  

UN 64 

   

43 

Rodo em polipropileno, medidas 60cm x 6cm x 
3cm tubular, borracha em EVA duplo, medindo 
fora da base 3cm x 0,50cm cada, cor preto, cabo 
de alumínio 1,30mt, diâmetro de 22mm com 
rosca. 

UN 66 

   

44 

Sabão Em Barra; Composição Básica Sebo 
Bovino, óleo de Babaçu, hidróxido de Sódio, 
glicerina; Corante Branqueador Optico, agua, 
cargas, sequestrantes; Especificações Corante; 
Comum; Na Cor Na Cor Amarela; Embalado Em 
Saco Plástico Transparente; Registro e Laudo 
Analítico do Fabricante; Produto Sujeito a 
Verificação No Ato Da Entrega; Aos 
Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 
200 gramas. Pacote com 5 unidades. 

PCT 189 

   

45 

Sabão em pó, caixa de 1kg com tampa 
facilitadora para abertura e fechamento.  
Composição: linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tenso ativo não iônico, tenso ativo 
aniônico, polialquiletoxilado, coadjuvantes, 
Branqueadores ópticos e químico, agente anti 
redepositante, corantes, enzimas, fragrâncias, 
carga e água. O produto deverá conter 
informações do fabricante na embalagem. 
Autorização de funcionamento do fabricante na 
ANVISA e registro do produto no Ministério da 
Saúde.  

CX 553 

   

46 

Sabonete - Tipo comum; deve ter qualidade 
suficiente para fazer espuma, não rachar e não 
desmanchar com facilidade, contendo 90 
gramas. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) 
meses. Produto notificado na Anvisa/Ministério 
da Saúde. 

UN 310 

   

47 

Sabonete Infantil com ingredientes naturais, 
que produzem espuma cremosa e testado 
dermatologicamente testado, com formato 
anatômico. Prazo de validade de no mínimo 6 
(seis) meses, contendo 90 gramas. Produto 
notificado na Anvisa/Ministério da Saúde. 

UN 240 

   

48 

Sabonete líquido para mãos perfumado, 
perolado, acondicionado em galão plástico 
contendo 5 litros, essência pêssego ou erva 
doce.  Mistura de lauril sulfato de sódio, dea, 
essência, corante em meio aquoso. Composição: 
água, lauril eter, sulfato de sódio, cocamida dea, 
essência, cloreto de sódio, diestearato de 
etilenoglicol derivado de um composto de 
diesteril -  bifenil e corantes.  Propriedades 

GL 83 
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físico-químicos:  Ph 7,5 + -0,5.  Concentração 8,0 
+ -  1,0%.  

49 
Saco branco leitoso para guardar alimentos, 
capacidade para 60 litros, produto de primeira 
qualidade, fechamentos. Pacote/ 100 unidade. 

PCT 5 
   

50 

Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; 
Com Capacidade de 100 Litros; Medindo 
(92x100) cm (lxa) Tolerância +/-10%, Espessura 
Mínima 12 Micras (paredes Abertas); Peso 
Mínimo 80g Por Saco, na Cor Preta, Sem Timbre; 
Suportando No Mínimo 20 Kg, Com Ausência de 
Furos, Rotulagem contendo Identificação do 
Fabricante; Pacote com 100 unidades. 

PCT 59 

   

51 

Saco para lixo comum na cor preta, Extra Forte 
com capacidade para 50litros, de 1ª qualidade, 
com espessura mínima de 0,12 milímetros, 
embalagem de, contendo especificação mínimas 
do produto. Pacote com 100 unidades. 

PCT 32 

   

52 

Saco para lixo comum na cor preta, reforçado 
com capacidade para 15 litros, de 1ª qualidade, 
com espessura mínima de 0,09 milímetros, 
embalagem de, contendo especificação mínima 
do produto. Pacote com 100 Unidades. 

PCT 52 

   

53 

Saco para lixo comum na cor preta, reforçado 
com capacidade para 40 litros, de 1ª qualidade, 
com espessura mínima de 0,09 milímetros, 
embalagem de, contendo especificação mínima 
do produto. Pacote 100 unidade. 

PCT 20 

   

54 

Saco para lixo comum na cor preta, reforçado 
com capacidade para 60 litros, de 1ª qualidade, 
com espessura mínima de 0,09 milímetros, 
embalagem de, contendo especificação mínima 
do produto. Pacote com 100 unidades. 

PCT 8 

   

55 

Saco plástico para coleta de resíduos de 
serviços da saúde com capacidade de 100 litros, 
na cor branco leitoso com simbologia da sub-
classe 6.2 da ABNT NBR 7500 ou posterior se 
houver e com descrição nominal  em  litros,  
confeccionado  em  resinas termoplásticas, 
conforme especificações contidas nas normas da 
ABNT NBR  9191  ou  posterior  se  houver,  com  
dimensões aproximadas de 59 x 62cm conforme 
NBR 9190 ou posterior se houver,  com  solda  
contínua,  homogênea  e  uniforme, 
proporcionando  perfeita  vedação  e  não  
permitindo  a  perda  de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e abertura das 
unidades  sem  provocar  danos ao  saco,  
constando  em  cada  saco  o  químico 
responsável  e número VA  de  registro  no  
ministério  da  saúde,  acondicionados  em 
pacotes contendo 100 unidades sem fundo 
estrela. Pacote c/ 100 unid. 

PCT 3 

   

56 

Saco plástico para coleta de resíduos de 
serviços da saúde com capacidade de 30 litros, 
na cor branco leitoso com simbologia da sub-
classe 6.2 da ABNT NBR 7500 ou posterior se 
houver e com descrição nominal  em  litros,  

PCT 3 
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confeccionado  em  resinas termoplásticas, 
conforme especificações contidas nas normas da 
ABNT NBR 9191 ou  posterior  se  houver,  com 
dimensões aproximadas de 59 x 62cm conforme 
NBR 9190 ou posterior se houver,  com  solda  
contínua,  homogênea  e  uniforme, 
proporcionando  perfeita  vedação  e  não  
permitindo  a  perda  de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e  abertura das 
unidades  sem  provocar  danos ao  saco,  
constando  em  cada  saco  o  químico 
responsável  e número  de  registro  no  
ministério  da  saúde,  acondicionados  em 
pacotes contendo 100 unidades sem fundo 
estrela.  Pacote c/ 100 unid. 

57 
Sacola plástica reforçada de 1º qualidade, 
tamanho 25x35, pacote com 100 unidade 

PCT 243 
   

58 
Sacola plástica reforçada de 1º qualidade, 
tamanho 40x50, pacote com 100 unidade 

PCT 3 
   

59 

Shampoo infantil embalagem 480ml, com 
formula suave e PH adequado é indicado para 
todos os tipos de cabelo infantis. Para uso diário 
e não irrita os olhos. Limpa e perfuma dando 
brilho e maciez aos cabelos. 
Dermatologicamente testado. 

FR 190 

   

60 
Touca descartável - De boa qualidade, 
sanfonada, pacote com 100.unidades 

PCT 518 
   

61 

Vassoura; Tipo Caipira; Propriedades mínimas 
:cepa Em Palha; Com Cerdas de Palha; Tipo 5 
Fios e Amarração Com Arame; Cabo de Madeira 
Medindo 120cm; Vassoura 

UN 343 

   

62 

Vassoura; Domestico Com Base de 30 Cm; 
Propriedades mínimas: cepa Em Madeira; Com 
Cerdas de Nylon; Tipo Lisa; Cabo de Madeira, 
Medindo 120 Cm; Com Gancho de plástico; 
Rosca Em plástico; 

UN 104 

   

63 

Vassoura; Domestico; Propriedades mínimas: 
cepa Em Polipropileno; Medindo (4x21,5x3,5) 
cm; Com 66 Tufos; Contendo 40 Cerdas Por 
Tufo; Com Cerdas de Polipropileno (pet); Tipo 
Plumada; Cepa Pesando 215g; Cabo de Madeira 
Revestida de Polipropileno, medindo 120cm; 
Com Gancho de Polietileno de Alta Densidade; 
Rosca Em Polietileno de Baixa Densidade 

UN 34 

   

64 

Querosene para Limpeza; Iluminante (comum), 
ponto mínimo de Fulgor 40ºc; de Acordo Com 
Portaria Vigente Da Agencia Nacional do 
Petróleo; Registro e Laudo analítico do 
Fabricante; Produto Sujeito a verificação No Ato 
Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. 
determinados Pela Anvisa; Querosene 
Perfumado... 1 Litro. 

UN 87 

   

65 

Limpador Multiuso Domestico; Liquido; 
Composto de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de 
Sódio; Tripolifosfato de sódio, fosfato Tris 
sódico; Edta, tetras sódico, butilglicol; Álcool 
Láurico Etoxilado, formol, perfume e Agua, com 
Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco plástico; 

UN 359 
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Produto Sujeito a verificação No Ato Da Entrega; 
Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela 
Anvisa; 500ML 

66 

Cloro para Limpeza; Liquido; Cl 2 Concentração 
99,5 a 99,9%; Solubilidade Em Agua 7,37gl a 20 
Graus Celsius; Acondicionado Em Galão; Registro 
e Laudo analítico do Fabricante; Produto Sujeito 
a verificação No Ato Da Entrega; Aos 
Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 
1 Litro 

LT 390 

   

67 

Espanador de nylon, cabo madeira, medindo 
30CM 
Espanador; de Nylon; Com Cabo de Madeira; 
Medindo 30cm. 

UN 16 

   

68 

Inseticida Domestico; Aerossol (mata Moscas, 
pernilongos, mosquito Da Dengue e Suas Larvas; 
Composto de Transflutrina 0.03%; Ciflutrina 
0.025%; Emulsificantes, Agua; Solventes e 
Propelente; Princípio Ativo Transflutrina; 
Embalado Em Embalagem Apropriada; Produto 
Sujeito a verificação No Ato Da Entrega; Aos 
Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 
300ml. 

UN 67 

   

69 

Saboneteira de Sobrepor; Confeccionada Em 
aço Inoxidável; No Formato Oval; Medindo (130 
x 110 x 10) Mm; Na Cor Inox Polido; Fixada Com 
2 Parafusos Com Bucha e Acabamento; 
Capacidade 1 Sabonete de Até 90 Gr; 

UN 18 

   

70 

Dispense para Sabão Liquido; de plástico Abs.; 
Com Capacidade de 800 Ml; Na Cor Branca, Com 
Fundo Cinza; Formato Retangular; Medindo 
29cm (altura) x 12cm (largura) x 11cm 
(profundidade); Acionamento Por Bomba 
Dosadora (pressão); Possui Fechadura e 
Acompanha Chave Em plástico Abs.; 
Alimentação Por Meio de Refil de 800 Ml (bolsa 
Plástica), Dispensando Reservatório; Inclui Kit 
para Fixação Na Parede, Contendo Buchas e 
Parafusos; Garantia Mínima de 12 Meses; 

UN 36 

   

71 
Rastelo; Em Ferro; Com Tamanho de 14 Dentes; 
Com Cabo de Madeira 

UN 11 
   

72 

Pedra Sanitária; Tipo Arredondada, com 
Suporte; Fragrância Floral, na Cor Azul; 
Composto de 98,99% de Paradicorobenzeno; 
Produto Sujeito a verificação No Ato Da Entrega; 
Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela 
Anvisa; 35 gr. embaladas em fardo c/ 12 
unidades. 

FD 148 

   

73 

Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com 
Resistencia de Pressão de 6 Bar; Camada Interna 
e Externa Em Pvc Flexível, camada Intermediaria 
Em Fio de Poliéster Trancado; Com diâmetro de 
1/2 “e 2mm de Espessura; Sem Acessorios;30mt 

UN 19 

   

74 

Pano Multiuso; de 100% Fibras de Viscose; Látex 
Sintético, Corante; Medindo 300m x 30cm 
(comp. X Larg.); Na Cor Azul; Embalado Em 
Bobina; Validade Minima de 12 Meses; 

RL 45 
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75 
Palha de aço; do Tipo aço Carbono; N. 01; para 
Limpeza/brilho; 

PCT 105 
   

76 

Pasta para Limpeza; Em Geral; Acondicionado 
Em Frasco plástico; Utilizado Na Limpeza de 
Azulejos, padrinhos, ôhmica S, paredes, portas, 
vidros, cristais, etc.; Composto de óleo de Coco, 
hidróxido sódio, carbonato de sódio, silicato de 
sódio, dolomite e Agua;(sapólio)750ml 

UN 124 

   

  77 
 

Desentupidor; Manual para Pia; Bocal de 
Borracha; Liso; Medindo 11,2cm de diâmetro; 
Cabo de Polietileno; Medindo 17,5cm de Altura; 

UN 25 
   

78 

Álcool Etílico para Limpeza; Com Teor alcoólico 
de 46º Inp, em Gel, selo Inmetro, validade de 3 
Anos, tampa Com Furo para Esguicho; Embalado 
Em Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a 
verificação No Ato Da Entrega; Aos 
Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 
5 litros 

UN 64 

   

79 

Álcool perfumado embalagem plástica com 1 
litro, Contendo marca do fabricante, data de 
validade, Identificação do produto e nº de 
registro no ms. 

LT 306 

   

80 

Dispense P/copo; de Polipropileno Na Base do 
Dispensador e Bocal saída Copo, Pvc 
Transparente No Tubo de Armazenamento; Tipo 
Tubo Vertical P/armazenar Copos Invertidos 
(boca P/baixo) e Alavanca P/ Dispensar Copo; 
Com Capacidade mínima para 100 Copos de 180 
a 200 Ml; Deverá Ser Fornecido C/ Suporte P/ 
Fixar Na Parede; 

UN 15 

   

81 

Dispense P/copo; de café; Em Poliestireno de 
Alto Impacto; Tipo Individual; Tubular, Com 
diâmetro de Aproximadamente 5,5 Cm; Com 
Capacidade mínima para Aproximadamente 300 
Copos; Medindo No mínimo 75 x 12,8 x 12,8 Cm 
(alt x Larg x Prof); Acondicionamento Vertical; 

UN 14 

   

82 

Bactericida desinfetante; para desinfecção Em 
Geral; Composto de 2,6% de Iodo Veiculo Q.s.p. 
1.000ml; Utilizado para Pedilúvio Nos Recintos; 
Bactericida Em Geral; Embalado Em Frasco de 5 
litros. 

LT 518 

   

83 
Creolina; tipo liquida; em lata contendo 1 litro; 
composto de fenóis e cresóis (princípio ativo); 
para desinfetar; 

LT 9 
   

84 

Dispensador de líquidos; para volumes variáveis 
de 1 a 5 ml com graduação de 0,1ml; 
ergonômico, com ajuste digital do volume que 
garanta precisão, visor de fácil leitura cabeçote; 
com giro de até 360 graus, com tubo de 
aspiração telescópico para utilização em 
diversos tamanhos; de frascos sem necessidade 
de medir ou cortar, tubo de dispensação com 
tampa de segurança rosqueável; e quatro (04) 
diâmetros diferentes de bocal adaptador para 
frascos que inclua o frasco tipo; schott. Deve ser 
facilmente desmontável para limpeza 
completamente esterilizável em autoclave e de; 
fácil calibração com marcação de referência. 

UN 49 
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Deve ter garantia de um (01) ano, ter no mínimo 
iso 9001, vir acompanhado de certificado de; 
calibração rbc e manual de instruções (para 
álcool). 

85 

Cera Liquida para Piso; Princípio Ativo Solvente 
de Petróleo; Composição Básica Silicone, 
parafina, formol; Corante, conservante, 
perfume; e Outras Substancias Químicas 
Permitidas; Teor Não Voláteis Mínimo 3% Na 
Categoria Pronto Uso; Na Cor Vermelha; 
Acondicionado Frasco Plástico, contendo 900ml; 
Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; 
Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela 
Anvisa; 

UN 149 

   

86 

Lixeira; Em Polipropileno Injetado, Na Cor Preta 
Ou Cinza; Atóxico, Resistente a Impacto Ou 
Choque Mecânico, Inquebrável, Higiênica; Com 
Simbologia Correspondente Ao Tipo de Resíduo: 
Comum Não Reciclável, Com Tampa e Pedal; 
Medindo 57 x 37 x 34 Cm (a x l x P); Capacidade 
Mínima de 25 Litros; a Apresentação do Produto 
Devera Obedecer a Legislação Atual; 

UN 28 

   

87 

Lixeira; Corpo Em Polietileno Ou Polipropileno 
Sem Tampa; Atóxico, Resistente Impacto e Ou 
Choque Mecânico; Quimicamente Inerte, 
Robusta, Higiênica; para Lixo Reciclável; 
Espessura Min. 3mm, Medindo 300x240mm 
Aproximado; Capacidade Interna de 15 Litros; a 
Apresentação do Produto Devera Obedecer a 
Legislação Atual Vigente; 

UN 65 

   

88 

Luva de Látex Natural"; Com Forro de Algodão 
(flocada), Comprimento de 30cm, Espessura de 
0,45 Mm; Com Palma Antiderrapante e Virola 
Tamanho Grande; Na Cor Amarela; 

PAR 240 

   

89 

Saco de Lixo P/coleta Seletiva 200LT; de 
Polietileno; Medindo No Mínimo (90 x 113) cm, 
Com Espessura Mínima de 8 Micras, Capacidade 
Nominal para 200 Litros; Cinza (para Resíduo 
Geral Não Reciclável); e Suas Condições Deverão 
Estar de Acordo Com a Embalagem do Produto 
Com Identificada do Fabricante e Especificações 
Técnicas; Pacote c/ 100 unidades. 

PCT 122 

   

90 
Pá de Lixo; Chapa de Ferro Galvanizada; 
Medindo (21compx21larg) cm; Cabo de 
Madeira; Com (80) cm; 

UN 12 
   

91 

Luvas de Procedimento, Fabricada com Látex de 
borracha natural, não estéril, na cor creme, com 
bainha no punho; Ambidestras e superfície Lisa; 
Tamanho: Largura da palma: 70-79 mm; 
Comprimento: Mínimo 240 mm. C/ 100 
unidades. 

CX 6 

   

92 

Desentupidor; Manual para Sanitário; Bocal de 
Borracha; Esférico; Medindo Aproximadamente 
15 Cm; Cabo de Madeira; Medindo 
Aproximadamente 80 Cm; 

UN 3 

   

93 
Saco para lixo comum na cor preta, Extra Forte 
com capacidade para 30litros, de 1ª qualidade, 
com espessura mínima de 0,12 milímetros, 

PCT 12 
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embalagem de, contendo especificação mínimas 
do produto. Pacote com 100 unidades. 

94 

Saco plástico para coleta de resíduos de 
serviços da saúde com capacidade de 50 litros, 
na cor branco leitoso com simbologia da sub-
classe 6.2 da ABNT NBR 7500 ou posterior se 
houver e com descrição nominal  em  litros,  
confeccionado  em  resinas termoplásticas, 
conforme especificações contidas nas normas da 
ABNT NBR 9191 ou  posterior  se  houver,  com 
dimensões aproximadas de 59 x 62cm conforme 
NBR 9190 ou posterior se houver,  com  solda  
contínua,  homogênea  e  uniforme, 
proporcionando  perfeita  vedação  e  não  
permitindo  a  perda  de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e  abertura das 
unidades  sem  provocar  danos ao  saco,  
constando  em  cada  saco  o  químico 
responsável  e número  de  registro  no  
ministério  da  saúde,  acondicionados  em 
pacotes contendo 100 unidades sem fundo 
estrela. Pacote com 100 unid. 

PCT 11 

   

95 

Saco Plástico para Embalagem; de Polietileno de 
Baixa Densidade, Atoxico, Inodoro, 100% 
Virgem; Medindo (20 x 30) Cm; Com Espessura 
Mínima de 10 Micra (5 Micra Por Parede); 
Transparente; Sem Lacre; Isento de Furos, 
Rebarbas e Partículas Pretas; Com Identificação 
Na Embalagem de Acondicionamento; PCTE C/ 
100 

PCT 24 

   

96 

Saco Plástico para Embalagem; de Polietileno de 
Baixa Densidade, Atoxico, Inodoro, 100% 
Virgem; Medindo (10 x 20) Cm; Com Espessura 
Mínima de 10 Micra (5 Micra Por Parede); 
Transparente; Sem Lacre; Isento de Furos, 
Rebarbas e Partículas Pretas; Com Identificação 
Na Embalagem de Acondicionamento; PCTE C/ 
100 

PCT 24 

   

97 

Saco Plástico para Embalagem; de Polietileno de 
Baixa Densidade, Atóxico, Inodoro, 100% 
Virgem; Medindo 15 x 30) Cm; Com Espessura 
Mínima de 10 Micra (5 Micra Por Parede); 
Transparente; Sem Lacre; Isento de Furos, 
Rebarbas e Partículas Pretas; Com Identificação 
Na Embalagem de Acondicionamento; PCTE C/ 
100 

PCT 24 

   

 

 

 
Declara-se expressamente que estão incluídos no percentual ofertado nesta proposta comercial, as despesas 
com todos os impostos; taxas; encargos sociais; encargos tributários; encargos fiscais; encargos 
previdenciários; deslocamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
da licitação. 
 
 
 



 

p. 49 

 

 
 
O prazo de validade desta proposta é de _____ dias, contados da abertura da proposta. 
(A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias de acordo com item 7.1 ‘d’). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
_____________, ____ de ____________de 2016. 

 
 

________________________________________ 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº______/2016 

 

 

  Aos ___ dias do mês de _______do ano de _____, na cidade de Indiana, Estado de São Paulo, pelo 

presente instrumento o MUNICÍPIO DE INDIANA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o 

nº 49.520.133/0001-88, com sede administrativa à Rua Capitão Whitaker nº 407, na cidade de Indiana, Estado 

de São Paulo neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sra. Celeide Aparecida Floriano, brasileira, 

divorciada, empresária, portadora do RG nº 10798759 SSP/SP e do CPF nº 005.043.638-40, residente e 

domiciliada na Avenida Vereador Francisco Gimenes, nº 161, Centro, nesta cidade de Indiana – Estado de São 

Paulo, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa 

_______________________________, com sede na Rua ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

________________, neste ato representada por seu (nome, função, RG e CPF do representante legal da 

empresa) doravante denominada simplesmente DETENTORA DA ATA, ACORDAM proceder, nos termos do 

Edital de Pregão nº ___/2016, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas 

quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de 

Preços, conforme as Lei nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a 

seguir: 

 

               1 - Descrição dos Itens: ______________________________________________________________. 

 

2 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (Doze) meses a contar de sua assinatura. 

 

3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da 

Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, 

inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO nº___/ ____. 

 

4 - O prazo para entrega do respectivo item será a estabelecido Edital, inclusive nas condições lá 

estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado 

pela correspondente NOTA DE EMPENHO, no endereço e horário constante do Anexo I. 

 

5 - Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos até o 15º (décimo quinto) dia após quinzena de 

entregas, mediante a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela unidade competente. 

 

6 - Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os 

praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

7 - Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; recebimento definitivo será feito apos a 

verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso.  No caso de 
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adulteração, deverão nessas circunstancias e prazos serem substituídos, sem prejuízo do eventual cancelamento 

da Ata e demais sanções aplicáveis. 

 

8 - As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão a conta da Unidade Orçamentaria, a 

seguir discriminadas, constante da Nota de Empenho especifica: _____________. 

 

9 - Esta Ata de Registro de Pregos não obriga a Administração a firmar as contratações com o 

DETENTOR DA ATA, podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferencia do beneficiário do registro em 

igualdade de condições, nos termos do paragrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e sua alterações. 

 

10 - O descumprimento do prazo de entrega sujeitara o fornecedor as sanções previstas no item 28 do 

Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº ___/ ____, que desta Ata faz parte integrante. 

 

11 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 

hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente as 

razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

 

12 - O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de 

PREGÃO nº___/ ____. 

 

13 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o 

Edital de PREGÃO nº ___/____, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da DETENTORA DA 

ATA naquilo que não contrariar os presentes disposições. 

 

14 - As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no 

Foro da Comarca de ___________ - SP, desde que esgotadas as vias administrativas. 

 

15 - Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo Senhor 

________________, Prefeito Municipal de ____________, e pelo Sr. ____________, qualificado 

preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

 
MUNICÍPIO DE INDIANA 

Órgão Gerenciador 
 

EMPRESA 
Detentora da Ata 

  
Testemunhas: 

  
 

Nome: 
RG: 

 Nome: 
RG: 

 


