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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (por item) 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso 

de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 08h:30 

Min, do dia 23 do mês de Abril do ano de 2020, na sala de reuniões do Departamento de 

Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, localizada na 

Avenida 24 de Janeiro, n° 853 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela 

Portaria nº 2652-2020, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 

objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, conforme  

descrito no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, e da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. As informações bem como o Edital 

encontram-se a disposição dos interessados das 08h00min às 14h00min, no Centro 

Administrativo Municipal – Setor de Licitações e no endereço eletrônico: 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 23/04//2020, às 08h30min. 

ENDEREÇO: Sala do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal, Av. 24 de 

Janeiro, n° 853 – Centro, São Martinho da Serra - RS. 

MODALIDADE: Pregão Presencial, Sistema de Registro de Preços. 

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 

1. PREÂMBULO: 

1.1. A realização de credenciamentos e o recebimento dos envelopes da documentação de 

habilitação e propostas será das 08h00min até às 08h25min do dia 23 de Abril de 2020. 

1.3. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra www.saomartinhodaserra.rs.gov.br. Outras 

informações poderão ser obtidas pelo telefone (55) 3277-1101 ou junto a Comissão de  

 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/
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Licitação da Prefeitura Municipal,  segunda e quinta feiras, no horário das 08h00 às 

14h00min  ou pelo e-mail licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com.  

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 

2.1. A presente licitação tem como objetivo o registro de preço de MATERIAIS DE 

LIMPEZA E HIGIENE, destinados ao atendimento as necessidades das Secretarias e 

Órgãos Municipais, com entrega fracionada, conforme solicitações dos órgãos 

requisitantes e   detalhado no Termo de Referência –Anexo II do edital. 

2.2. A cotação de preços deverá atender rigorosamente às especificações acima 

estabelecidas. 

2.3. Somente serão aceitos produtos novos, não podendo ser remanufaturados ou 

submetidos a qualquer outro tipo de processo semelhante. 

2.4. Na proposta os licitantes deverão sob pena da desclassificação do item ou da proposta, 

OBRIGATORIAMENTE indicar as marcas dos produtos ofertados, vinculando-se a esta 

para o caso de ser vencedor do certame. 

2.5. A administração não se obriga a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 

assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 

2.6. NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS NA ENTREGA DAS MERCADORIAS, 

SOB DE PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL DE LICITAÇÃO. 

2.7. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.7.1. PRAZO DE ENTREGA: Os produtos somente deverão ser entregues, em horário 

de expediente, conforme agendamento prévio com o Setor de Patrimônio no Município de 

São Martinho da Serra – RS , no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento 

da Nota de Empenho, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa 

na proposta. Em caso de emergência ou calamidade pública, a contratada deverá efetuar a 

entrega dos itens solicitados através de Nota de Empenho, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

2.7.2. VALIDADE DOS PRODUTOS: Os produtos cotados deverão ter uma validade 

mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega dos mesmos. 
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2.7.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

2.7.3.1. Os produtos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação dos órgãos 

responsáveis, e deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 

2.7.3.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais. 

2.7.3.3. A licitante vencedora garantirá a qualidade dos produtos pelo prazo estabelecido 

pelo fabricante. 

2.7.3.4. Os produtos deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a 

assegurar a sua qualidade. 

2.7.3.5. Os itens, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada, diretamente na 

Prefeitura, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 15h00min 

conforme agendamento com o Setor de Patrimônio( Servidora Rose)  , no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, após a solicitação, e conforme cronograma ou necessidade dos 

órgãos requisitantes, sendo que ao contratado desta licitação cabe a total responsabilidade 

quanto ao correto atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações. 

2.7.3.6. A contratada se obriga a ajustar, refazer e ou substituir qualquer produto entregue, 

que pelo material utilizado ou defeito na fabricação. 

2.8.3.6.1. Na ocorrência do previsto no item 2.8.3.6, a Prefeitura Municipal de São 

Martinho da Serra, através do órgão requisitante fará a solicitação para ajustar, refazer ou 

substituir o(s) produto(s), objeto desta licitação, sendo que se esta não atender ao solicitado 

sofrerá as penalidades previstas em edital. 

2.8.3.7. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega 

serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. 

2.8.3.8. Deve-se constar na Nota Fiscal de Vendas, a numeração dos lotes e data de 

validade dos produtos entregues. 

2.8.3.9. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos, podendo os 

responsáveis pelo recebimento das mercadorias, que terão prazo de até (24) vinte e quatro 

horas para conferência dos produtos e, em caso de comprometimento na integridade física 
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ou sua inadequação, poderão pedir a substituição dos mesmos, sendo emitido laudo de 

recebimento em relação aos produtos entregues não condizentes com o acordo firmado 

com as empresas. 

3. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

3.1 – Para participação do certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 07 

(sete) deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em 

envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo 

indicados, além da razão social e endereço completo atualizado bem como declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade 

com inciso VII do art. 4º da Lei Federal 10.520/2002. 

 

Município de São Martinho da Serra Município de São Martinho da Serra 

Edital de Pregão nº. 013/2020                                                          Edital de Pregão nº. 013/2020                                                          

Envelope nº. 01 – Proposta                                                               Envelope nº. 02 – Documentação                                                               

Proponente: (nome completo da 

empresa) 

Proponente: (nome completo da 

empresa) 

 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, das 

08h00min até às 08h25min do dia 23 do mês de Abril de 2020, diretamente ou através do 

seu representante legal que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 

único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse do 

representado. 

4.2 – A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos 

envelopes. 

4.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

5 
 

registrado; em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade 

civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se 

tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 

autorização, no qual estejam expressos seus poderes para prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame; no caso de empresa individual, o registro comercial, devidamente 

registrado. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de 

todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e também o nome do 

outorgado constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação 

pública. 

b.2) termo de credenciamento (conforme Anexo V deste edital) outorgados pelos 

representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em 

ambos os casos (b.1 ou b.2), deverão ser acompanhados do ato de investidura do 

outorgante como dirigente da empresa. 

b.3) É obrigatória a apresentação do documento de identidade do representante legal a ser 

credenciado; 

4.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para fins deste procedimento licitatório. 

4.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é 

obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 

referentes à licitação. 

OBS: Todos os documentos, exigidos para o credenciamento, deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou funcionário desta 

administração. A autenticação por funcionário público desta administração somente será 
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realizada até trinta minutos antes do horário de credenciamento, as vistas do documento 

original. 

5 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes 

e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá 

os envelopes:  

Nº. 01 – DA PROPOSTA. 

Nº. 02 – DA DOCUMENTAÇÃO. 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhum licitante retardatário.   

6 – PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, em folhas seqüencialmente 

numeradas e rubricadas, sem rasura, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem 

clara, sendo a última, datada e assinada pelo representante legal da empresa, 

preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo IV deste edital, e deverá conter: 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax e nome da 

pessoa indicada para contato; 

b) Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. Na falta da 

indicação deste prazo será considerado como prazo de validade de 60 (sessenta) dias. 

OBSERVAÇÃO: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.2. Preço:  

a) Deve ser indicado preço unitário por cada item, em moeda nacional, contendo, ainda, a 

descrição completa do produto ofertado, referenciais e demais dados técnicos. No referido 

preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
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eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros 

(entrega do material), que correrão por conta do licitante vencedor. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

aquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, não inferiores a R$ 0,20 (vinte 

centavos) por item, até a proclamação do vencedor. 

7.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

escritas. 

7.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada 

de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 

classificação. 

7.6. É vedada a oferta dos lances com vista ao empate. 

7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 – DAS PENALIDADES, deste edital. 

7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o 

Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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7.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, 

motivadamente, a respeito. 

7.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste Edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

7.13. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 

contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais de 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem 

como as que não atenderem aos requisitos do item 5 deste edital; 

b) As propostas que apresentarem preços manifestadamente inexeqüíveis. 

7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Edital. 

7.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 

de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 

habilitação e dos recursos interpostos. 

7.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas. 

7.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

8. DA HABILITAÇÃO: 

8.1 Para fins de habilitação nesse Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do envelope 

nº. 02, os documentos de habilitação: 

8.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 Cédula de Identidade; 

8.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais. 
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8.1.4 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: 

Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, 

conforme modelo do Decreto nº 4.358/02. 

8.1.5 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na 

forma do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do 

licitante. 

8.1.6 Declaração expressa total concordância com os termos deste Edital e seus anexos. 

8.1.7 Declaração de inexistência de vínculo com a Administração Pública. 

8.1.8 Declaração que não emprega funcionário público . 

8.2 REGULARIDADE FISCAL 

8.2.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 

8.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

8.2.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

8.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

8.2.7 Alvará Sanitário 

8.2.8 Prova de regularidade com o Município de São Martinho da Serra. 

8.3 REGULARIDADE TRABALHISTA 

8.3.1 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa. 

8.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 

8.4.1 Certidão Negativa de pedidos de falências ou concordatas, passada pelos 

distribuidores judiciais da sede da pessoa jurídica; 
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8.5. Os documentos elencados no item 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.4.1 deverão ser apresentados 

em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

8.6. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

9. DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com a quantidade do produto 

entregue no mês anterior, desde que tenha sido atestada a conformidade do mesmo com as 

exigências contratuais, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados da 

apresentação dos documentos de cobrança. 

9.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria adjudicatária, obrigatoriamente 

com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da 

proposta de preço, bem como da Autorização de Fornecimento, não se admitindo nota 

fiscal/fatura emitida com outros CNPJ. 

9.3. Para efeito de pagamento, o Município procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

9.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas eletronicamente nos casos que couber a 

exigência da Lei. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

10.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), 

sobre o valor total que foi adjudicado. 

10.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 
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10.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, e descredenciamento do cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

10.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 

ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 

do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 

10.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

10.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO 

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

11.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

11.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará os 

vencedores, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes, para que manifestem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e  
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motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constarão 

na ata da sessão às sínteses das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 

todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de três dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

12. RECURSOS 

12.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na sessão 

pública do pregão, terá ele o prazo de (03) três dias corridos para apresentação das razões 

de recurso. 

12.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o prazo de (03) 

três dias corridos para apresentarem contrarrazões que começará a correr no término do 

prazo da recorrente. 

12.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 

de admissibilidade dos recursos. 

12.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

13. DOTAÇÃO 

6.10. As despesas com a aquisição do objeto correrão por conta do exercício 

financeiro e conforme  a indicação de cada secretaria: 

 

14. DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: 

14.1. A vigência do REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmado entre a Prefeitura Municipal 

de São Martinho da Serra e o(s) vencedor (es) do certame, terá validade de 12 (doze) 

meses, a partir de sua assinatura. 

15. DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS: 

15.1. Os preços registrados poderão ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com 

o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante solicitação da detentora ao 

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - RS, desde que acompanhada de 
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documentos que comprovem (notas fiscais de aquisição dos produtos ou outros 

documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Município) convincentemente, a 

procedência do pedido. 

15.2. Fica concedido à licitante vencedora o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 

publicação dos preços registrados, para eventual impugnação, expressa e protocolada, que 

será apreciada desde que devidamente instruída com demonstrativo de majoração 

extraordinária, porventura desconsiderada. 

15.3. As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida 

aprovação pelo Município sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no 

Edital e/ou o cancelamento do preço. 

15.4. As licitantes vencedoras não poderão suspender as entregas durante o período de 

análise do pedido, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem 

aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital e/ou o cancelamento do preço. 

16. CONDIÇÕES GERAIS E PERMANENTES:  

16.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.  

16.2. Fica reservado à Administração o direito de anular ou revogar o Registro, por motivo 

devidamente fundamentado, sem que caiba em tal hipótese, aos concorrentes, indenização, 

compensação ou vantagem a qualquer título, ressalvada a hipótese do artigo 59, Parágrafo 

único, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94.  

16.2.1. O cancelamento do Contrato de Registro de Preços por Interdição ou Suspensão 

autoriza o Município a adquirir o produto ao valor do segundo preço registrado, e assim 

sucessivamente, desde que os mesmos estejam compatíveis com os praticados no mercado.  

16.3. Homologado o resultado da licitação, o Município de São Martinho da Serra, 

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, 

convocará os interessados para assinatura do Contrato, que terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas.  

16.4. Os prazos indicados neste Edital serão contados nos termos do artigo 110 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, com a redação introduzida pela Lei Federal nº. 8.883/94.  
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17. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

17.1. Constituem direitos do Município, receber o objeto deste certame nas condições 

avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

17.2. Constituem obrigações do Município: 

17.2.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Contrato. 

17.2.2 Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do produto seja 

executada na forma estabelecida no presente Edital e Contrato. 

17.2.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na 

prestação do fornecimento. 

17.2.4 Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e 

contratuais. 

17.2.5 Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle 

de qualidade do fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes 

à entrega efetiva do material. 

17.3. Constituem obrigações da Contratada: 

 a) Prestar o fornecimento na forma ajustada; 

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente contrato; 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 

comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

e) Cumprir todos os itens e obrigações previstos em edital, independente de transcrição. 

f) Obriga-se também a substituir, sem custos adicionais e no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer item defeituoso, deteriorado por ocasião da entrega; 

g) Fornecer todo o produto em condições reais de uso sem riscos à saúde; 

h) Constar na embalagem do produto o prazo de validade; 
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i) Os produtos deverão constar em sua embalagem data de sua inspeção e selo de qualidade 

expedido pelo órgão fiscalizador competente, bem como data de fabricação e vencimento 

impressos em sua embalagem; 

j) Entregar o produto em São Martinho da Serra; 

k) Apresentar produtos de 1ª qualidade; 

l) Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, 

cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões; 

 m) Notificar o CONTRATANTE, por escrito, de todas as ocorrências que porventura 

possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento 

contratado. 

18. DA RESCISÃO: 

18.1 Constituem motivos para rescisão do contrato: 

18.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

18.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. 

18.1.3 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados. 

18.1.4 O atraso injustificado no início do fornecimento. 

18.1.5 A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração. 

18.1.6 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas neste edital e no contrato. 

18.1.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

18.1.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do 

art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 

18.1.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

18.1.10 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
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18.1.11 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato. 

18.1.12 Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 

18.1.13 A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

18.1.14 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 

ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

18.1.15 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura ao contratado o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação. 

18.1.16 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

18.1.17 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

18.1.18. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

19. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

19.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 

providências em relação a presente licitação, ou ainda para impugnar este edital, desde que 
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o faça com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para recebimento das 

propostas, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

19.1.1. O presidente da Comissão de Licitação deverá decidir sobre a impugnação, se 

possível, antes da abertura do certame. 

19.1.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a 

formulação das propostas será designada nova data para a realização desta licitação. 

19.2. A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar 

desta licitação, até o trânsito em julgado da pertinente decisão. 

20. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

20.1 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 

20.2 A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

21. DA ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

21.1 A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

procedimento quando eivado de vício insanável mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

21.2 A anulação quando for o caso será precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

21.3 A parte que der causa à nulidade do procedimento obriga-se a indenizar a outra parte 

pelos prejuízos resultantes da anulação. 

21.4 A nulidade do procedimento não gera obrigação de indenizar. 

21.5 A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os 

já produzidos. 
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21.5.1 A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 

prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se 

a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

21.6 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 

nulidade dos atos que diretamente dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado. 

21.7 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

21.8 Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1. Das decisões relativas á presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 

109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

22.1.1. Considera-se enquadrado no inciso II, do artigo 88, da Lei Federal nº 8.666/93, a 

empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar ao 

procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

22.1.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados 

ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo da 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra - RS, sito a Avenida 24 de Janeiro, nº. 853. 

22.1.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por 

escrito e endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e 

somente serão permitidas quando houver decisão da CPL proferida ou na hipótese em que 

houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às demais.  

22.1.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo analisados ou 

diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes, evitando-se, 

assim, prejuízo ao andamento das tarefas. 
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23. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

23.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.  

23.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 

exigências deste Edital e seus Anexos. 

23.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 

apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da 

aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo período de até 02 (dois) anos, independente das demais sanções 

previstas em Lei. 

23.4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 

contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento deste Município à apresentação de 

documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

23.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 

ordenada em conformidade com o edital. 

23.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 

estabelecimento matriz. 

23.7. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, 

nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

23.8. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente 

Edital e seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento 

quanto às condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento 

do contrato. 

23.9. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos 

termos deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos 

administrativos e demais normas aplicáveis. 
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23.10. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital 

e seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 

existentes para os devidos esclarecimentos, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do 

Pregoeiro Oficial do Município. 

23.11. O Edital e seus Anexos somente serão fornecidos aos interessados na Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra. 

23.12. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  

I – modelo de credenciamento; 

II –Termo de referência; 

III- Planilha de quantitativo e preço máximo unitário estimado; 

IV – Modelo de proposta de preço; 

V –. Modelo de Declaração de enquadramento na situação de microempresa/empresa de 

pequeno porte; 

VI-  Modelo de Declarações; 

VII- Minuta do Contrato; 

23.13. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às 

14h00min, segundas e quintas- feiras na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, 

sito Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo telefone: (55) 3277-1100/1022 ou pelo e-mail 

licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com. 

 

São Martinho da Serra, 08 de Abril de 2020. 

___________________________ 

                                                      Gilson de Almeida, 

                                                      Prefeito Municipal 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta Assessoria 

Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

                                                       _________________________ 

Alcione de Almeida 

Procurador Jurídico 

OAB/RS: 74.386 
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ANEXO - I 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020. 

 

Modelo referencial de instrumento de credenciamento (papel timbrado da licitante) 

 

 Pelo presente instrumento, a empresa ...................., CNPJ nº ..........................., com 

sede na ............................., por intermédio de seu representante legal infra assinado, 

credencia (nome da pessoa), portador da Cédula de Identidade nº ................................., 

outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na Sessão Pública do Pregão Presencial 

Para Registro de Preços nº 007/2020 da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra. 

 Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato 

impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as 

disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições 

constantes no edital. 

 

 

................................., de 2020. 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

 

 1. Condições Gerais: 

 1.1. A apresentação do produto deve assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em Língua Portuguesa sobre suas características, qualidades, 

quantidade, composição, prazos de validade e origem. 

 1.2. Os produtos que por sua natureza e fruição ofereçam risco à saúde ou 

segurança deverão ser apresentados em embalagens seguras, nos termos exigidos pelo 

INMETRO, contendo todas as informações necessárias a seu respeito, de maneira 

ostensiva e adequada. 

 1.3. Todos os produtos devem ser entregues acondicionados em caixas ou 

recipientes aptos a serem armazenados e em suas embalagens originais do fabricante. 

 1.4. Os produtos defeituosos que não oferecerem a segurança que dele 

legitimamente se espera, deverão ser imediatamente substituídos pela Contratada. 

 1.5. Os produtos considerados como duráveis que se apresentem impróprios ou 

inadequados ao uso a que se destina, deverão ser substituídos pela detentora do preço, 

tendo o Município de São Martinho da Serra, o prazo de 30 dias contados da data do 

recebimento, para reclamar a troca. 

 1.6. Não serão aceitos produtos com prazos de validade vencida; nem produtos 

deteriorados, alterados, adulterados, avariados ou em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 

 1.7. O fornecimento se dará sempre na forma e quantidade solicitada pelo 

Município de São Martinho da Serra, com autorização expressa do ordenador de despesas. 

  1.8. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no endereço indicado pelo 

Contratante no momento do pedido, tendo em vista que o presente Registro de Preço 

atenderá toda a Administração Municipal de São Martinho da Serra. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

23 
 

 1.9. No ato da entrega será procedida a avaliação da qualidade dos produtos ora 

licitados com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem 

especificadas no edital. 

 1.10. É facultado ao Contratante proceder ao Recebimento Provisório para posterior 

verificação, com a convocação da Contratada para, se quiser, participar do ato de 

conferência, verificação e análise. 

 1.11. O recebimento final dos produtos constantes deste edital, somente se efetivará 

após análise detalhada sob adequação às especificações requeridas. 
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ANEXO III-   PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO  

ESTIMADO 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO Unidade Quant. 

Valor 

Estimado 

Unitário 

R$ 

1.  Água sanitária com cloro ativo, função 

alvejante, bactericida e desinfetante. 

Embalagem de 5 litros. Pode ser usada 

para limpeza de roupas, pisos, azulejos, 

paredes, calçadas, vidros, plásticos, 

combate à larvas de mosquitos, limpeza 

de alimentos (frutas e vegetais), entre 

outros. Princípio ativo: hipoclorito de 

sódio. Teor de cloro ativo entre 2% a 

2,5%pp. 

Litro 

 

950 12,34 

2.  Álcool gel a 70º, o produto deve 

promover a desinfecção de superfícies 

fixas em geral. Deve possuir 

comprovada ação bactericida. Odor 

característico princípio ativo: álcool 

etílico e agua, apresentação: unidades 

de 1 litro. Diluição aceitável, pronto 

para o uso, aspecto gel incolor. Com 

registro no ms e ficha de 

segurança/técnica. 

Litro 

 

1.350 22,64 

3.  Álcool liquido 70%, o produto deve 

promover a desinfecção de superfícies 

fixas em geral. Deve possuir 

comprovada ação bactericida. Odor 

característico princípio ativo: álcool 

etílico e agua, apresentação: unidades de 

1 litro. Diluição aceitável, pronto para o 

uso, aspecto gel incolor. Com registro 

Litro 

 

1400 6,65 
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no ms e ficha de segurança/técnica. 

4.  Amaciante de roupa líquido, viscoso, 

cloreto de dialquil imidazolina, 

estabilizante, coadjuvante, conservante, 

perfume suave, corante e água. 

Componente ativo: composto 

quarternário de amônio. Com 02 litros. 

Litro 

 

400 2,70 

5.  Aromatizante de ambientes 200 ML, 

essência de eucalipto, fragrância 

duradoura. 

Unidade 400 13,58 

6.  Avental Branco em material 

emborrachado resistente e flexível, 

tamanho único; 

Unidade 115 20,74 

7.  Balde espremedor, na cor amarela, clip 

de fixação com haste, sistema de 

expremer com pressão superior, 

dreno(torneira) de escoamento de água 

suja, divisória de água limpa e suja 

injetada no próprio balde, capacidade de 

12 a 18Lt com rodízio projetados. 

Unidade 110 433,25 

8.  Balde plástico 8,5lts c/tampa  Unidade 103 16,00 

9.  Balde plástico 8,5lts, s/tampa  Unidade 150 7,34 

10.  Balde plástico de 5lts, s/tampa  Unidade 89 6,15 

11.  Balde plástico p/limpeza 12lts, s/tampa  Unidade 116 8,56 

12.  Cera líquida de 750 ml (polímero 

acrílico, e emulsão de polietileno (anti-

derrapante) surfoctante, plastificante, 

Unidade 50 11,60 
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dispersante, conservante, corante, 

essência e água  

13.  Cera líquida incolor 850 ml (polímetro 

acrílico, emulsão de polietileno (anti-

derrapante, surfocante, plastificante, 

dispersante, conservante, corante, 

essência e água  

Unidade 60 12,60 

14.  Cera líquida vermelha 850 ml (polímero 

acrílico, amulsão de polietilino (anti-

derrapante) surfoctante, plastificante, 

dispersante, conservante, corante, 

essência e água 

Unidade 80 12,60 

15.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 

100 litros, com alça e tampa. 

Unidade 213 118,95 

16.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 

20 Litros com tampa e pedal. 

Unidade 201 64,68 

17.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 

30 litros, com com alça e tampa. 

Unidade 201 53,50 

18.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 

60 litros, com alça e tampa. 

Unidade 213 78,02 

19.  Cesto de lixo redondo em plástico 

polipropileno 15 litros, medindo 

24cmx30cm. 

Unidade 209 38,09 

20.  Copo Térmico 180 ml. Material isopor. 

Pct com 25 unidades, medida: 6,5cm 

altura x 5,5cm diâmetro da boca. 

Aplicação bebidas quentes. Indicar 

marca. catmat n° 339678 

Pacote 450 5,91 
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21.  Copo descartável, confeccionado em 

resina termoplástica branca ou 

translúcida, resistente, capacidade 

mínimo 200mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 

deformações, bordas afiadas ou 

rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o 

copo deve trazer gravado em relevo, 

com caracteres visíveis e de forma 

indelegável a marca ou identificação do 

fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para 

reciclagem; acondicionado conforme a 

praxe do fabricante, de forma a garantir 

a higiene e integridade do produto até 

seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter 

também as condições gerais da NBR 

14865 e NBR 13230 da ABNT; para 

acondicionamento de preparações 

quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. 

Fornecer marca igual ou com qualidade 

superior nos termos do inciso I, artigo 

15, da Lei 8666/93 e Súmula 270/2012 

TCU). Objetiva atender ao princípio da 

padronização. Fardos com 100 unidades 

Fardo 5.180 6,08 

22.  Copo descartável, confeccionado em 

resina termoplástica branca ou 

translúcida, resistente, capacidade 

mínimo 250mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 

deformações, bordas afiadas ou 

Fardo 

 

5.180 6,20 
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rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o 

copo deve trazer gravado em relevo, 

com caracteres visíveis e de forma 

indelegável a marca ou identificação do 

fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para 

reciclagem; acondicionado conforme a 

praxe do fabricante, de forma a garantir 

a higiene e integridade do produto até 

seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter 

também as condições gerais da NBR 

14865 e NBR 13230 da ABNT; para 

acondicionamento de preparações 

quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. 

Fornecer marca igual ou com qualidade 

superior nos termos do inciso I, artigo 

15, da Lei 8666/93 e Súmula 270/2012 

TCU). Objetiva atender ao princípio da 

padronização. Fardo com 100 unidades 

23.  Copo descartável, confeccionado em 

resina termoplástica branca ou 

translúcida, resistente, capacidade 

mínimo 300mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 

deformações, bordas afiadas ou 

rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o 

copo deve trazer gravado em relevo, 

com caracteres visíveis e de forma 

indelegável a marca ou identificação do 

fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para 

reciclagem; acondicionado conforme a 

Fardo 3.100 7,76 
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praxe do fabricante, de forma a garantir 

a higiene e integridade do produto até 

seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter 

também as condições gerais da NBR 

14865 e NBR 13230 da ABNT; para 

acondicionamento de preparações 

quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. 

Fornecer marca igual ou com qualidade 

superior nos termos do inciso I, artigo 

15, da Lei 8666/93 e Súmula 270/2012 

TCU). Objetiva atender ao princípio da 

padronização. Fardo com 100 unidades 

24.  Copo descartável, confeccionado em 

resina termoplástica branca ou 

translúcida, resistente, capacidade 

mínimo 50mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 

deformações, bordas afiadas ou 

rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o 

copo deve trazer gravado em relevo, 

com caracteres visíveis e de forma 

indelegável a marca ou identificação do 

fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para 

reciclagem; acondicionado conforme a 

praxe do fabricante, de forma a garantir 

a higiene e integridade do produto até 

seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter 

também as condições gerais da NBR 

14865 e NBR 13230 da ABNT; para 

acondicionamento de preparações 

Fardo 3.010 2,00 
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quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. 

Fornecer marca igual ou com qualidade 

superior nos termos do inciso I, artigo 

15, da Lei 8666/93 e Súmula 270/2012 

TCU). Objetiva atender ao princípio da 

padronização. Fardo com 100 unidades 

25.  Creme dental- tubos ou bisnagas de 90 

gramas contendo creme dental com 

flúor em 150 ppm disponível, estável e 

reativo, apresentando ph de 6 a 11, 

fluidez tal que não escorra para fora da 

embalagem e não sofra ressecamento ou 

endurecimento na ponta do tubo, 

embalados em tubos e bisnagas 

plásticas providas de tampa também 

plásticas que permita o controle de 

escape do produto e com vedação 

perfeita, trazendo externamente dados 

de identificação do fabricante, 

procedência, número de lote, validade, 

número de registro do ministério da 

saúde e selo da associação brasileira de 

odontologia 

Frasco 110 3,47 

26.  Desinfetante, desinfeta, desodoriza, 

limpa e perfuma, inibe proliferação de 

microrganismos causadores de maus 

odores, deixa um agradável perfume 

que permanece após a aplicação do 

produto. AÇÃO FUNGICIDA E 

BACTERICIDA. Ideal para 

desinfecção de louças sanitárias, pias, 

latas de lixo e ladrilhos de sanitários. 

Embalagem com 5 litros – fragrância a 

escolher no momento do pedido. 

Unidade 1.350 16,70 
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27.  Desodorizador de ambiente aerosol 

lavanda.  

Tubo 

400ml 

150 11,44 

28.  Detergente líquido neutro indicado para 

lavagem manual de louças, talheres, 

copos e utensílios em cozinhas e 

limpeza em geral. Contém na sua 

formulação partículas de oxigênio que 

auxiliam na remoção de gorduras, 

vitamina E e glicerina. Hipoalergênico e 

dermatologicamente testado. 

Embalagem com 500ml. 

Unidade 2.000 2,11 

29.  Detergente líquido neutro, testado 

dermatologicamente, composto por: 

tensoativos aniônicos, coadjuvantes, 

sequestrante, derivados de 

isotiazolinonas, espessante, corante, 

perfume e água. Componente ativo: 

linear aquil benzeno sulfonato de sódio. 

Contém tensoativo biodegradável. 

Embalagem contendo 5 litros, produto 

de excelente qualidade, notificado na 

anvisa/ms, com data de fabricação e de 

validade visível no rótulo. 

Unidade 50 14,32 

30.  Escova de limpeza pequena, com cabo e 

cerdas de nylon média, usada para 

higienizar pequenas áreas. 

Unidade 156 5,44 

31.  Escova p/ lavatina, para higienizar vasos 

sanitários, em plástico resistente com 

ponta arredondada e cerdas flexíveis.  

Unidade 115 5,45 

32.  Escova de limpeza multiuso, usada para 

lavar roupas, panos e pisos. Com cerdas 

de polipropileno, é mais resistente e 

Unidade 129 11,50 
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durável. Cabo ergonômico, não 

escorrega durante o uso. 

33.  Lã de aço - biodegradável; sem perfume; 

embalagem com peso líquido mínimo de 

60 (sessenta) gramas. Pacote com 08 

unidades. 

Pacote 365 2,15 

34.  Esponja para lavagem de louças e 

limpeza em geral dupla face, sintética 

para limpeza - espuma de poliuretano, 

com abrasivo em uma face, 

antibactérias; formato quadrado. 

Medidas aproximadas (variável 10%): 

12 cm X 8 cm X 2 cm de espessura. 

PACOTE COM 4 UNIDADES 

Pacote 870 2,56 

35.  Flanela para limpeza 100 % algodão, 

peluciada em ambos os lados, medindo 

aproximadamente 40x60cm - com 

bordas de overlock. 

Unidade 1.300 2,88 

36.  Fósforo longo, caixa contendo 240 

palitos de madeira com ponta em 

pólvora. 

Unidade 211 4,56 

37.  Guardanapos de papel, folha dupla de 

alta qualidade, na cor branca, com 

medidas aproximadas de 23,5x 23,5cm. 

Embalagem com 50 unidades. 

Pacote 720 3,12 

38.  Hipoclorito de sódio A12% (bambona 

de 50 litros) 

Unidade 5.000 68,47 

39.  Limpa vidros frasco de 500ml, com 

tampa flip top e bico dosador. 

Unidade 365 10,65 
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40.  Limpador multiuso original, de uso 

geral. Economico e com cheirinho de 

limpeza. Produto de grande 

versatilidade, indicado para limpeza de 

todas superfícies laváveis. Indicado para 

remover gordura, fuligem, poeira, 

marcas de dedos e saltos e riscos de 

lápis. Composição: dodecil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativos não 

iônicos, coadjuvantes, solubilizante, 

sequestrante, éter glicólico, álcool, 

corante, água, perfume e conservante. 

Embalagem contendo 5 litros 

Galão 638 23,92 

41.  Lixeira com tampa, capacidade 30 

litros; 

Unidade 5 115,48 

42.  Lixeira plástica com tampa capacidade 

100litros na cor branca; 

Unidade 60 177,60 

43.  Lixeira plástica redonda branca c/tampa 

e pedal de 15 lts; 

Unidade 40 65,58 

44.  Lixeira plástica, s/pedal, c/basculante, 

cor branca, 50 litros; 

Unidade 30 102,26 

45.  Lustra móveis em frasco de 200ml, com 

fragrância agradável. Composição 

química mínima: cera de carnaúba, ceras 

naturais, silicone, solvente e perfume 

Unidade 430 7,07 

46.  Luva de borracha tamanho G, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso 

de talco, forrada com flocos de 100% 

algodão, para absorver a transpiração. 

Elaborada com látex de borracha 100% 

Par 155 5,83 
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natural. Ideal para a limpeza de louças, 

panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, 

evitando a entrada de água. De 

excelente qualidade e durabilidade. 

Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem 

contendo 1 par 

47.  Luva de borracha tamanho M, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso 

de talco, forrada com flocos de 100% 

algodão, para absorver a transpiração. 

Elaborada com látex de borracha 100% 

natural. Ideal para a limpeza de louças, 

panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, 

evitando a entrada de água. De 

excelente qualidade e durabilidade. 

Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem 

contendo 1 par 

Par 610 5,83 

48.  Luva de borracha tamanho P, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso 

de talco, forrada com flocos de 100% 

algodão, para absorver a transpiração. 

Elaborada com látex de borracha 100% 

natural. Ideal para a limpeza de louças, 

panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, 

evitando a entrada de água. De 

excelente qualidade e durabilidade. 

Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem 

contendo 1 par 

Par 330 5,83 

49.  Mangueira p/jardim 30m  Unidade 30 54,00 
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50.  Mangueira p/jardim c/conector e 

esguicho c/20m  

Unidade 20 66,28 

51.  Mangueira plástica de 50m c/bico de 

jato  

Unidade 35 69,00 

52.  Refil para MOP pó p/remoção de pó e 

sujidades no piso (dispensa a utilização 

de vassouras e é recomendado p/ locais 

c/ grande área a ser limpa.  

Unidade 111 61,07 

53.  Refil para MOP líquido, com ponta 

cortada, comprimento das cerdas de 

38cm. 

Unidade 650 29,20 

54.  Naftalina pacote c/20g  Pacote 201 2,24 

55.  Pá para lixo de plástico com cabo 

dobrável para facilitar o armazenamento 

do lixo; possui apoio para firmar a pá 

com o pé, deixando as duas mãos livres 

para o manuseio da vassoura. O altura 

da pá, do chão até o final do cabo deve 

medir aproximadamente 90cm. Cabo e 

coletor em ângulo de 90º. 

Unidade 35 33,36 

56.  Pano de prato (Copa) felpudo 

(atoalhado) encorpado e absorvente, 

com barra para bordar e bordado apenas 

ilustrativo, confeccionado em 85% 

Algodão Felpudo com medidas de 45 

cm x 70 cm. 

Unidade 450 7,80 

57.  Pano multiuso (tipo perfex) em pacote 

com 5 unidades. Composição: 70% de 

Unidade 710 4,58 
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viscose e 30% poliéster. 

58.  Pano de flanela branco  Unidade 340 2,36 

59.  Pano de limpeza pct c/5 unid.  Unidade 150 4,33 

60.  Palha de aço nº 1: por possuir fios 

médios – peso 22 gr 

Pacote 260 1,30 

61.  Papel Alumínio Bobina 25 6,20 

62.  Papel higiênico rolo com 300 metros, 

folha simples, 100% fibra virgem 

natural, branco polar, 1ª. Qualidade, 

devendo o rolo ser embalado 

individualmente em embalagens 

higiênicas e transparentes para uma fácil 

visualização do produto, e 

acondicionados em fardo plástico leitoso 

com 8 rolos.  

Rolão 6.250 8,81 

63.  Papel Higiênico, neutro, folha 

SIMPLES, picotado, 100% fibras 

virgens, contendo pacotes com 4 rolos 

de 30mx10mm. 

Fardo 6.000 12,21 

64.  Papel higiênico neutro, acondicionado 

em fardos com 16 pacotes de 04 rolos de 

30 m x 10 cm cada pacote, alta 

qualidade, extra macio (com tecnologia 

max soft - maciez em dobro), com folha 

dupla picotada e grofada, na cor branca 

(alvura superior a 80%), sem pigmentos, 

isento de impurezas (não reciclado), sem 

perfume (neutro), composto por 100% 

fibras naturais. Produto de excelente 

Fardo 6.102 18,82 
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qualidade, testado dermatologicamente, 

não perecível, com prazo de validade 

indeterminado. As medidas exatas e a 

especificação da composição do papel 

ofertado deverão estar impressos nas 

embalagens. Na composição do produto 

não serão aceitas outras que não sejam 

especificadas. A empresa deverá 

apresentar laudos de análise 

microbiológica e de composição do 

papel ofertado, mencionando inclusive a 

marca, emitidos por laboratório do 

fabricante do produto. Deverá constar 

também da informação sobre a 

composição do papel, se ele é fabricado 

com material virgem, ou seja, 100% 

fibras naturais. O laudo deverá estar 

legível em documento original ou cópia 

legível autenticada em cartório. 

65.  Papel Toalha em bobina de 200m, folha 

simples, branco 100% celulose virgem, 

1ª qualidade. Rolo com 20cm x 200m. 

Bobina 6.240 20,65 

66.  Papel toalha interfolhado, folhas duplas 

de alta qualidade. 100% celulose fibra 

virgem, medindo: largura 22,5cm, 

comprimento: 20,5 cm, embalado em 

fardo ou caixa com 05 maços de 250 

folhas 

Fardo 3500 29,03 

67.  Papel Toalha, folha dupla picotada, 

texturizada, brancas, com no mínimo 50 

folhas. Pct 2 rolos  

Pacote 500 5,04 

68.  Pazinha Plástica Descartável para café e 

drink, embalagem com 200 unidades. 

Unidade 50 16,71 
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Medida: 113x12mm 

69.  Pedra sanitária perfumada com ação 

bacteriostática em caixa com uma 

unidade de 25g com suporte plástico. 

Unidade 1.100 1,85 

70.  Plástico filme de PVC transparente 30 

mts 

Bobina 400 7,75 

71.  Prendedor de roupa em madeira, 

medindo aproximadamente 5,5 cm de 

comprimento x 1 cm de largura, com 

serrilhas internas nas pontas. Em pacote 

com 12 unidades.  

Dúzia 60 1,50 

72.  Querosene, frasco de 1000ml, contendo 

no corpo do produto: composição e 

demais informações do produto. 

Validade mínima de 12 meses após a 

data da entrega. 

Frasco 10 15,95 

73.  Raticida (veneno) granulado p/rato 25gr Unidade 100 1,35 

74.  Removedor de cera - Composição: 

solvente glicólico, monoetanolamina, 

tensolativos aniônicos e não iônicos 

umectante, coadjuvante, preservante e 

água. 

Unidade 10 83,12 

75.  Rodo de espuma tipo dupla face 

tamanho 35 cmX 15cm com suporte 

para colocação e cabo. 

Unidade 100 34,60 

76.  Rodo de PVC c/ cabo rosqueável de 

madeira e borracha dupla medindo 40cm 

larg. X 3,5cm alt 

Unidade 100 21,55 
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77.  Rodo em PVC com cabo acoplado de 

madeira e borracha dupla medindo 55cm 

larg. X 4,2cm alt, com suporte 

rosqueável para fixar o cabo. 

Unidade 100 73,57 

78.  Rodo plástico em PVC, com borracha 

dupla, medindo 55 cm cabo em madeira 

revestido em plástico acoplado ao rodo 

com comprimento de 1,50cm. 

Unidade 100 73,47 

79.  Sabão em barra multiativo, cor azul, 

glicerinado. Pacote c/ 5 barras de 

200gr cada barra 

Pacote 200 9,77 

80.  Sabão barra 400g  Unidade 10 3,94 

81.  Sabão em barra 200gr  Unidade 10 2,00 

82.  Sabão em pedra, glicerinado neutro 

multiuso, em barra de 200 gramas de 1º 

qualidade, embalagem com 5 peças. 

Pacote 20 10,53 

83.  Sabão em pó que contenha tensoativo 

aniônico (biodegradável), tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, branqueador 

óptico, corantes, fragrância, carga,água 

e alquilbenzeno sulfonato de sódio. 

Embalagem plástica de 2KG. 

Pacote 2.350 13,62 

84.  Sabão mecânico em barra Barra 10 3,25 

85.  Sabonete 130 gr  Unidade 50 2,68 

86.  Sabão líquido, aplicação lavar roupas, 

composição: tensoativo aniônico, 

Galão 200 33,45 
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tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 

corantes, enzimas, branqueador óptico, 

essência, água, alvejante e carga, 

embalagem de 03 litros. 

87.  Sabonete líquido antisséptico com 

triclosan, ingrediente ativo contra 

pseudômonas aeruginosa e agentes 

emolientes para deixar sua pele muito 

mais limpa e macia.Características: 

• Contém triclosan, ingrediente ativo 

contra pseudômonas aeruginosa; 

• Possui pH fisiológico; 

• Ação bactericida comprovada; 

• Embalagem de 1 litro. 

Unidade 800 18,12 

88.  Saco p/ aspirador de pó descartável 

(hidro VAC A10) 

Unidade 300 9,00 

89.  Saco p/ aspirador de pó, aguapó de 

tecido 12 l ( marca Arno) 

Unidade 300 10,30 

90.  Saco para lixo comum/ doméstico na cor 

preta, com capacidade para 100 litros, 

feito em material de polietileno, de 1ª 

qualidade, com espessura mínima de 

0,09 milímetros, embalado em pacote de 

100 unidades; 

Pacote 745 39,01 

91.  Saco para lixo comum/doméstico na cor 

preta, com capacidade para 20 litros, de 

1ª qualidade, embalado em pacote de 

100 unidades; 

Pacote 650 9,75 
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92.  Saco para lixo comum/doméstico na cor 

preta, com capacidade para 40 litros, de 

1ª qualidade, com espessura mínima de 

0,09 milímetros, embalado em pacote de 

100 unidades; 

Pacote 650 15,30 

93.  Saco para lixo comum/doméstico na cor 

preta, com capacidade para 60 litros, de 

1ª qualidade, com espessura mínima de 

0,09 milímetros, embalado em pacote de 

100 unidades; 

Pacote 765 18,99 

94.  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 75 x 105cm 

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 danosao saco, constando em 

cada saco o químico responsável e 

numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes 

contendo 100 unidades sem fundo 

estrela. 

Pacote 600 69,61 

95.  Saco plástico para coleta de resíduos de Pacote 600 29,89 
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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 

numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes 

contendo 100 unidades sem fundo 

estrela. 

96.  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 63 x 80cm 

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 

Pacote 600 42,55 
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separação e abertura das unidades sem 

provocar danos ao saco, constando em 

cada saco o químico responsável e 

numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes 

contendo 100 unidades sem fundo 

estrela. 

97.  Saco Plástico Transparente, medindo 

aproximadamente 40x48x0.3. Pacote 

100 unidades 

Pacote 50 112,00 

98.  Saco Plástico Transparente, medindo 

aproximadamente 40x60x0.3. Pacote 

100 unidades 

Pacote 50 123,00 

99.  Sacos de plástico, para recolhimento de 

lixo, com capacidade de 100 litros, na 

cor preta, espessura mínima de 0,12 

milímetros, reforçados e em fardos 

contendo 100 unidades;  

Pacote 100 65,70 

100.  Sacos de plástico, para recolhimento de 

lixo, com capacidade de 100 litros, na 

cor branca, espessura mínima de 0,09 

milímetros, reforçados e em fardos 

contendo 100 unidades. 

Pacote 100 47,23 

101.  Sacos de plástico, para recolhimento de 

lixo, com capacidade de 200 litros, na 

cor preta, espessura mínima de 0,12 

milímetros, reforçados e em fardos 

contendo 100 unidades; 

Pacote 100 108,43 

102.  Sacos de plástico, para recolhimento de 

lixo, com capacidade de 60 litros, na cor 

preta, espessura mínima de 0,12 

Pacote 100 31,83 
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milímetros, reforçados e em fardos 

contendo 100 unidades. 

103.  Saponáceo com detergente em pó, em 

embalagem com peso de 300 gramas. 

Unidade 210 5,19 

104.  Sapólio cremoso com abrasividade 

moderada, para uso em banheiros, 

cozinhas, lavanderia, quarto, sala, 

metais, pisos, azulejos, paredes, inox, 

louças e panelas. Versão clássico de 

500ml 

Frasco 785 8,30 

105.  Soda caustica pct de 1 kg  Pacote 20 23,21 

106.  Toalha de banho em algodão, cor 

branca (grande) 

Unidade 110 33,50 

107.  Toalhas de rosto, em tecido felpudo, 

composto de no mínimo, 90% algodão e 

o restante em poliéster, medidas 

mínimas 80 x 50 cm. 

Unidade 150 19,60 

108.  Toalheiro em abs p/ papel toalha tam. 

23x23 cm   

Unidade 53 46,71 

109.  Toalheiro em acrílico de fixar na 

parede  

Unidade 53 46,71 

110.  Vassoura p/ varrer grama em ferro  Unidade 10 20,50 

111.  Vassoura com cerdas de piaçava, base 

plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, 

altura das cerdas 12cm, leque de 25cm, 

cabo de 1,30mt, diâmetro de 22mm fixo, 

com etiqueta constando dados de 

Unidade 20 13,77 
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informação do fabricante e marca. 

112.  Vassoura para limpeza de todos os tipos 

de pisos. Cerdas macias de nylon, tipo 

média (cerdas com aproximadamente 12 

cm de comprimento), base em 

polipropileno, fixação do cabo com 

sistema de rosca, cabo de aço, medindo 

aproximadamente 120 cm. 

Unidade 200 10,07 

113.  Vassourão composto com cerdas 

sintéticas, macias limpeza de veículos 

pesados, com as seguintes 

características: base em madeira, 

medidas aproximadas de: 39 cm de 

comprimento x 4,5 cm de altura x 3,5 

cm de largura, cerdas de nylon sintético 

ondulado com altura de 8 cm e 

preenchendo a base com 31 tufos. Cabo 

de 1,20 mt de comprimento e 22mm de 

diâmetro. Deverá constar no produto 

etiqueta de identificação do fabricante e 

marca 

Unidade 40 39,53 

114.  Veneno P/Barata Pastilhas 26 19,00 

115.  Touca descartável para uso na cozinha. 

Pacote com no mínimo 100 unidades 

Pacote 100 16,43 

116.  Bobina de sacos plásticos, picotados em 

alta densidade fundo reto próprio para 

acondicionar alimento, 40cm (C) x 

60cm (A), 500 sacos por bobina, 

capacidade para 7 kg. 

Bobina 50 67,76 

117. Palito de dente de madeira; no formato 

roliço e pontiagudo; medindo 

Caixa 50 2,55 
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65x2,0mm; embalagem paliteiro de 

papelão c/ 200 unidades. 

118. 

 

Luva de vinil sem amido. Luva de 

segurança confeccionada em resina 

vinílica; sem pulverização interna com 

pó bioabsorvível (sem talco); 

transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 

unidades. Tamanho M. 

Par 80 26,38 

119. Avental de tecido branco Unidade 50 28,50 

120. Jaleco de tecido branco, manga longa Unidade 100 

 

56,00 

121. Jaleco de tecido branco, manga curta Unidade 100 

 

47,00 

122. Desentupidor para pia com bocal de 

borracha e cabo de polietileno 

Unidade 20 6,68 

123. Prato descartável pequeno para bolo, 

pacote com 10 unidades. 

Pacote 120 1,05 

124. Garfo descartável para sobremesa. 

Pacote com 50 unidades na cor branca. 

Pacote 200 

 

6,15 

125. Carrinho funcional para limpeza tipo 

américa, com 4 rodinhas, que contenha 

balde com espremedor 30 l e plataforma 

para apoio do mesmo, no mínimo um 

gancho, no mínimo dois fixadores de 

cabo, um módulo armário, com gavetas 

ou prateleiras, um coletor 100/120 litros 

Unidade 10 1.458,55 
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com tampa, pode ou não conter 

compartimentos na parte de cima, para 

acondicionamento de produtos de 

limpeza e/ou materiais, não havendo 

compartimentos, deve ter uma bandeja 

para o mesmo fim. Deve conter 01 Cabo 

Alumínio 1,40 m sem ponteira - Haste 

Americana com cabo de alumínio - 

Refil de Algodão 320 g - Armação Mop 

Profi 60cm - Refil Mop Pó Profi 60cm - 

Pá POP - Placa Sinalizadora. O carrinho 

deve ser confeccionado em material 

100% Polipropileno podendo conter 

partes em metal.  

126. Bobina de sacos plásticos, picotados em 

alta densidade fundo reto próprio para 

acondicionar alimento, 23cm (C) x 

35cm (A), 500 sacos por bobina, 

capacidade para 5 kg. 

Bobina 50 50,48 

127. Desengordurante em squeeze de 500ml. Unidade 400 17,50 

128. Guardanapo de papel, folha simples, 

tamanho 23,5cm x22cm, macio e 

absorvente. Pacote com 50 folhas, na 

cor branca. 

Pacote 

 

300 1,54 

129. Garrafa térmica com alça, capacidade 

1,8 litro, em material plástico resistente 

e ampola de vidro substituível, bomba-

serve-a-jato (jato forte) e sistema anti-

pingos, COR PRETA (sem estampas), 

tempo de conservação térmico 

aproximado de 6h. 

Unidade 10 63,50 

130. Garrafa térmica com alça, capacidade Unidade 10 64,50 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

48 
 

1,8 litro, em material plástico resistente 

e ampola de vidro substituível, bomba-

serve-a-jato (jato forte) e sistema anti-

pingos, COR BRANCA(sem 

estampas), tempo de conservação 

térmico aproximado de 6h. 

131. Garrafa térmica com alças laterais, 

capacidade de 19 litro, em material 

plástico resistente com torneira 

resistente à vazamento, COR 

LARANJA. 

Unidade 10 380,00 

132. Garrafa térmica com alças laterais, 

capacidade de 19 litro, em material 

plástico resistente com torneira 

resistente à vazamento, COR AZUL. 

Unidade 10 360,00 

133. Garrafa térmica com alças laterais, 

capacidade de 19 litro, em material 

plástico resistente com torneira 

resistente à vazamento, COR 

VERMELHA. 

Unidade 10 340,00 

134. Limpador multiuso tradicional para 

limpeza pesada, ideal para limpeza de 

grandes superfícies (laváveis) como 

pisos e azulejos de cozinhas e 

banheiros. Embalagem de 500ml. 

Unidade 500 7,52 

135. Pano de chão para limpeza, tipo saca, 

medindo 80cm x 50 cm, branco. 

Unidade 400 7,10 

136. Prato descartável, em material atóxico, 

com 15cm de diâmetro, embalagem 

com 10 unidade, na cor branca. 

Pacote 600 1,63 
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137. Detergente industrial desenvolvido para 

uma eficiente remoção de fuligens, 

óleos e graxas. Pode ser utilizado para a 

limpeza de pisos, máquinas, 

equipamentos e superfícies em geral. 

Diluído de 1 a 10 % conforme a 

sujidade. Disponível na embalagem de 5 

litros.  

Unidade 250 

 

62,63 

138. Desengordurante indicado para remoção 

de gorduras impregnadas, como 

cozinhas, açougues, indústria de 

alimentos e padarias. Diluição de 2 a 

5% em limpeza manual. Princípio ativo: 

Linear Alquibenzeno Sulfonato de 

Sódio. Embalagem de 5 litros. 

Unidade 100 64,17 

139. Detergente industrial para banheiros. 

Limpador sanitário de alta performance 

de perfumação, para limpeza de vasos, 

pias, ralos, pisos e superfícies em geral. 

Produto concentrado. Pode ser diluído 1 

parte em 100 de água. Disponível na 

embalagem de 5 litros 

Unidade 300 79,55 

140. Desengordurante de superfícies em 

geral. Limpador desengordurante 

desenvolvido com tensoativos que não 

agridem as superfícies. Pode ser 

utilizado na limpeza de pisos, 

equipamentos, plásticos, vidros e 

superfícies em geral. Produto 

concentrado. Pode ser diluído de 0,5 a 

10% conforme a sujidade. Embalagem 

de 5 liltros. 

Unidade 300 85,21 
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141. Luva de vinil sem amido. Luva de 

segurança confeccionada em resina 

vinílica; sem pulverização interna com 

pó bioabsorvível (sem talco); 

transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 

unidades. Tamanho G. 

Par 30 26,38 

142. Lixeira em plástico polipropileno 80 

litros, com pedal, na cor branca. Em 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

ou Polipropileno (PP), o que lhe confere 

alta resistência e durabilidade. 

Unidade 25 

 

266,93 

143. Lixeira em plástico polipropileno 40 

litros, com pedal, na cor branca. Em 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

ou Polipropileno (PP), o que lhe confere 

alta resistência e durabilidade. 

Unidade 40 179,30 

144. Dispenser sabonete líquido com 

reservatório. Possui sistema de válvula 

efusiva, que dispensa o uso da válvula 

de látex facilitando o abastecimento, e 

ainda sistema de abertura e fechamento 

com chave. MEDIDAS: altura 265 mm, 

largura 147 mm, profundidade 96 mm. 

NA COR BRANCA. 

TAMPA:polipropileno, BASE: 

poliestireno 

Sabonete que pode ser utilizado: 

sabonete líquido cremoso de galão de 5 

litros. 

Capacidade do reservatório: 700 ml 

 

Unidade 75 46,88 
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145. Sabonete líquido hidratante, com PH 

fisiológico e fórmula balanceada, limpa 

a pele delicadamente, mantendo sua 

hidratação natural, deixando-a suave e 

macia ao mesmo tempo em que 

proporciona um delicioso perfume. 

Embalagem de 5 litros. DIVERSAS 

FRAGRÂNCIAS 

Unidade 400 53,36 

146. Colher de plástico descartável, para 

sobremesa, na cor branca. Pacote com 

50 unidades. 

Pacote 80 5,05 

147. Lixeira com pedal, capacidade de 20 

litros 

Unidade 10 148,87 
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ANEXO – IV 

Modelo - Padrão de Proposta Comercial 

(Uso facultativo) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020. 

 A empresa ..................................................................................., estabelecida na 

................................................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

......................................................., propõe fornecer à Prefeitura Municipal de São 

Martinho da Serra - RS, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da licitação em 

epígrafe, os produtos conforme segue abaixo discriminado 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO Unidade Quant. Valor 

Unitário 

Proposto 

2.  

Água sanitária com cloro ativo, função alvejante, 

bactericida e desinfetante. Embalagem de 5 litros. 

Pode ser usada para limpeza de roupas, pisos, 

azulejos, paredes, calçadas, vidros, plásticos, 

combate à larvas de mosquitos, limpeza de 

alimentos (frutas e vegetais), entre outros. 

Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de 

cloro ativo entre 2% a 2,5%pp. 

Litro 

 

950  

3.  Álcool gel a 70º, o produto deve promover a 

desinfecção de superfícies fixas em geral. Deve 

possuir comprovada ação bactericida. Odor 

característico princípio ativo: álcool etílico e 

agua, apresentação: unidades de 1 litro. Diluição 

aceitável, pronto para o uso, aspecto gel incolor. 

Com registro no ms e ficha de segurança/técnica. 

Litro 

 

1.350  

4.  Álcool liquido 70%, o produto deve promover a 

desinfecção de superfícies fixas em geral. Deve 

Litro 1400  
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possuir comprovada ação bactericida. Odor 

característico princípio ativo: álcool etílico e 

agua, apresentação: unidades de 1 litro. Diluição 

aceitável, pronto para o uso, aspecto gel incolor. 

Com registro no ms e ficha de segurança/técnica. 

 

5.  Amaciante de roupa líquido, viscoso, cloreto de 

dialquil imidazolina, estabilizante, coadjuvante, 

conservante, perfume suave, corante e água. 

Componente ativo: composto quarternário de 

amônio. Com 02 litros. 

Litro 

 

400  

6.  Aromatizante de ambientes 200 ML, essência de 

eucalipto, fragrância duradoura. 

Unidade 400  

7.  Avental Branco em material emborrachado 

resistente e flexível, tamanho único; 

Unidade 115  

8.  Balde espremedor, na cor amarela, clip de fixação 

com haste, sistema de expremer com pressão 

superior, dreno(torneira) de escoamento de água 

suja, divisória de água limpa e suja injetada no 

próprio balde, capacidade de 12 a 18Lt com 

rodízio projetados. 

Unidade 110  

9.  Balde plástico 8,5lts c/tampa  Unidade 103  

10.  Balde plástico 8,5lts, s/tampa  Unidade 150  

11.  Balde plástico de 5lts, s/tampa  Unidade 89  

12.  Balde plástico p/limpeza 12lts, s/tampa  Unidade 116  

13.  Cera líquida de 750 ml (polímero acrílico, e 

emulsão de polietileno (anti-derrapante) 

surfoctante, plastificante, dispersante, 

Unidade 50  
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conservante, corante, essência e água  

14.  Cera líquida incolor 850 ml (polímetro acrílico, 

emulsão de polietileno (anti-derrapante, 

surfocante, plastificante, dispersante, 

conservante, corante, essência e água  

Unidade 60  

15.  Cera líquida vermelha 850 ml (polímero acrílico, 

amulsão de polietilino (anti-derrapante) 

surfoctante, plastificante, dispersante, 

conservante, corante, essência e água 

Unidade 80  

16.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 100 

litros, com alça e tampa. 

Unidade 213  

17.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 20 Litros 

com tampa e pedal. 

Unidade 201  

18.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 30 litros, 

com com alça e tampa. 

Unidade 201  

19.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 60 litros, 

com alça e tampa. 

Unidade 213  

20.  Cesto de lixo redondo em plástico polipropileno 

15 litros, medindo 24cmx30cm. 

Unidade 209  

21.  Copo Térmico 180 ml. Material isopor. Pct com 

25 unidades, medida: 6,5cm altura x 5,5cm 

diâmetro da boca. Aplicação bebidas quentes. 

Indicar marca. catmat n° 339678 

Pacote 450  

22.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 200mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

Fardo  5.180  
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bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

princípio da padronização. Fardos com 100 

unidades 

23.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 250mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

Fardo 

 

5.180  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

56 
 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

princípio da padronização. Fardo com 100 

unidades 

24.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 300mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

princípio da padronização. Fardo com 100 

unidades 

Fardo  3.100  

25.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 50mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

Fardo  3.010  
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bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

princípio da padronização. Fardo com 100 

unidades 

26.  Creme dental- tubos ou bisnagas de 90 gramas 

contendo creme dental com flúor em 150 ppm 

disponível, estável e reativo, apresentando ph de 

6 a 11, fluidez tal que não escorra para fora da 

embalagem e não sofra ressecamento ou 

endurecimento na ponta do tubo, embalados em 

tubos e bisnagas plásticas providas de tampa 

também plásticas que permita o controle de 

escape do produto e com vedação perfeita, 

trazendo externamente dados de identificação do 

fabricante, procedência, número de lote, 

validade, número de registro do ministério da 

saúde e selo da associação brasileira de 

odontologia 

Frasco  110  

27.  Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e 

perfuma, inibe proliferação de microrganismos 

Unidade 1.350  
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causadores de maus odores, deixa um agradável 

perfume que permanece após a aplicação do 

produto. AÇÃO FUNGICIDA E 

BACTERICIDA. Ideal para desinfecção de 

louças sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de 

sanitários. Embalagem com 5 litros – fragrância 

a escolher no momento do pedido. 

28.  Desodorizador de ambiente aerosol lavanda.  Tubo 

400ml 

150  

29.  Detergente líquido neutro indicado para lavagem 

manual de louças, talheres, copos e utensílios em 

cozinhas e limpeza em geral. Contém na sua 

formulação partículas de oxigênio que auxiliam 

na remoção de gorduras, vitamina E e glicerina. 

Hipoalergênico e dermatologicamente testado. 

Embalagem com 500ml. 

Unidade 2.000  

30.  Detergente líquido neutro, testado 

dermatologicamente, composto por: tensoativos 

aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados 

de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e 

água. Componente ativo: linear aquil benzeno 

sulfonato de sódio. Contém tensoativo 

biodegradável. Embalagem contendo 5 litros, 

produto de excelente qualidade, notificado na 

anvisa/ms, com data de fabricação e de validade 

visível no rótulo. 

Unidade 50  

31.  Escova de limpeza pequena, com cabo e cerdas 

de nylon média, usada para higienizar pequenas 

áreas. 

Unidade 156  

32.  Escova p/ lavatina, para higienizar vasos 

sanitários, em plástico resistente com ponta 

arredondada e cerdas flexíveis.  

Unidade 115  
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33.  Escova de limpeza multiuso, usada para lavar 

roupas, panos e pisos. Com cerdas de 

polipropileno, é mais resistente e durável. Cabo 

ergonômico, não escorrega durante o uso. 

Unidade 129  

34.  Lã de aço - biodegradável; sem perfume; 

embalagem com peso líquido mínimo de 60 

(sessenta) gramas. Pacote com 08 unidades. 

Pacote  365  

35.  Esponja para lavagem de louças e limpeza em 

geral dupla face, sintética para limpeza - espuma 

de poliuretano, com abrasivo em uma face, 

antibactérias; formato quadrado. Medidas 

aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm X 2 

cm de espessura. PACOTE COM 4 UNIDADES 

Pacote  870  

36.  Flanela para limpeza 100 % algodão, peluciada 

em ambos os lados, medindo aproximadamente 

40x60cm - com bordas de overlock. 

Unidade 1.300  

37.  Fósforo longo, caixa contendo 240 palitos de 

madeira com ponta em pólvora. 

Unidade 211  

38.  Guardanapos de papel, folha dupla de alta 

qualidade, na cor branca, com medidas 

aproximadas de 23,5x 23,5cm. Embalagem com 

50 unidades. 

Pacote 720  

39.  Hipoclorito de sódio A12% (bambona de 50 

litros) 

Unidade 5.000  

40.  Limpa vidros frasco de 500ml, com tampa flip 

top e bico dosador. 

Unidade 365  

41.  Limpador multiuso original, de uso geral. Galão  638  
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Economico e com cheirinho de limpeza. Produto 

de grande versatilidade, indicado para limpeza de 

todas superfícies laváveis. Indicado para remover 

gordura, fuligem, poeira, marcas de dedos e 

saltos e riscos de lápis. Composição: dodecil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativos não 

iônicos, coadjuvantes, solubilizante, 

sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, 

perfume e conservante. Embalagem contendo 5 

litros 

42.  Lixeira com tampa, capacidade 30 litros; Unidade 5  

43.  Lixeira plástica com tampa capacidade 100litros 

na cor branca; 

Unidade 60  

44.  Lixeira plástica redonda branca c/tampa e pedal 

de 15 lts; 

Unidade 40  

45.  Lixeira plástica, s/pedal, c/basculante, cor 

branca, 50 litros; 

Unidade 30  

46.  Lustra móveis em frasco de 200ml, com 

fragrância agradável. Composição química 

mínima: cera de carnaúba, ceras naturais, 

silicone, solvente e perfume 

Unidade 430  

47.  Luva de borracha tamanho G, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso de talco, 

forrada com flocos de 100% algodão, para 

absorver a transpiração. Elaborada com látex de 

borracha 100% natural. Ideal para a limpeza de 

louças, panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, evitando a 

entrada de água. De excelente qualidade e 

durabilidade. Produto com sistema de gestão da 

Par 155  
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qualidade: iso 9001. Embalagem contendo 1 par 

48.  Luva de borracha tamanho M, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso de talco, 

forrada com flocos de 100% algodão, para 

absorver a transpiração. Elaborada com látex de 

borracha 100% natural. Ideal para a limpeza de 

louças, panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, evitando a 

entrada de água. De excelente qualidade e 

durabilidade. Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem contendo 1 par 

Par 610  

49.  Luva de borracha tamanho P, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso de talco, 

forrada com flocos de 100% algodão, para 

absorver a transpiração. Elaborada com látex de 

borracha 100% natural. Ideal para a limpeza de 

louças, panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, evitando a 

entrada de água. De excelente qualidade e 

durabilidade. Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem contendo 1 par 

Par 330  

50.  Mangueira p/jardim 30m  Unidade 30  

51.  Mangueira p/jardim c/conector e esguicho 

c/20m  

Unidade 20  

52.  Mangueira plástica de 50m c/bico de jato  Unidade 35  

53.  Refil para MOP pó p/remoção de pó e sujidades 

no piso (dispensa a utilização de vassouras e é 

recomendado p/ locais c/ grande área a ser 

limpa.  

Unidade 111  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

62 
 

54.  Refil para MOP líquido, com ponta cortada, 

comprimento das cerdas de 38cm. 

Unidade 650  

55.  Naftalina pacote c/20g  Pacote 201  

56.  Pá para lixo de plástico com cabo dobrável para 

facilitar o armazenamento do lixo; possui apoio 

para firmar a pá com o pé, deixando as duas mãos 

livres para o manuseio da vassoura. O altura da 

pá, do chão até o final do cabo deve medir 

aproximadamente 90cm. Cabo e coletor em 

ângulo de 90º. 

Unidade 35  

57.  Pano de prato (Copa) felpudo (atoalhado) 

encorpado e absorvente, com barra para bordar e 

bordado apenas ilustrativo, confeccionado em 

85% Algodão Felpudo com medidas de 45 cm x 

70 cm. 

Unidade 450  

58.  Pano multiuso (tipo perfex) em pacote com 5 

unidades. Composição: 70% de viscose e 30% 

poliéster. 

Unidade 710  

59.  Pano de flanela branco  Unidade 340  

60.  Pano de limpeza pct c/5 unid.  Unidade 150  

61.  Palha de aço nº 1: por possuir fios médios – peso 

22 gr 

Pacote  260  

62.  Papel Alumínio Bobina 25  

63.  Papel higiênico rolo com 300 metros, folha 

simples, 100% fibra virgem natural, branco polar, 

1ª. Qualidade, devendo o rolo ser embalado 

Rolão 6.250  
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individualmente em embalagens higiênicas e 

transparentes para uma fácil visualização do 

produto, e acondicionados em fardo plástico 

leitoso com 8 rolos.  

64.  Papel Higiênico, neutro, folha SIMPLES, 

picotado, 100% fibras virgens, contendo pacotes 

com 4 rolos de 30mx10mm. 

Fardo 6.000  

65.  Papel higiênico neutro, acondicionado em fardos 

com 16 pacotes de 04 rolos de 30 m x 10 cm cada 

pacote, alta qualidade, extra macio (com 

tecnologia max soft - maciez em dobro), com 

folha dupla picotada e grofada, na cor branca 

(alvura superior a 80%), sem pigmentos, isento 

de impurezas (não reciclado), sem perfume 

(neutro), composto por 100% fibras naturais. 

Produto de excelente qualidade, testado 

dermatologicamente, não perecível, com prazo de 

validade indeterminado. As medidas exatas e a 

especificação da composição do papel ofertado 

deverão estar impressos nas embalagens. Na 

composição do produto não serão aceitas outras 

que não sejam especificadas. A empresa deverá 

apresentar laudos de análise microbiológica e de 

composição do papel ofertado, mencionando 

inclusive a marca, emitidos por laboratório do 

fabricante do produto. Deverá constar também da 

informação sobre a composição do papel, se ele é 

fabricado com material virgem, ou seja, 100% 

fibras naturais. O laudo deverá estar legível em 

documento original ou cópia legível autenticada 

em cartório. 

Fardo 6.102  

66.  Papel Toalha em bobina de 200m, folha simples, 

branco 100% celulose virgem, 1ª qualidade. Rolo 

com 20cm x 200m. 

Bobina 6.240  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

64 
 

67.  Papel toalha interfolhado, folhas duplas de alta 

qualidade. 100% celulose fibra virgem, medindo: 

largura 22,5cm, comprimento: 20,5 cm, 

embalado em fardo ou caixa com 05 maços de 

250 folhas 

Fardo 3500  

68.  Papel Toalha, folha dupla picotada, texturizada, 

brancas, com no mínimo 50 folhas. Pct 2 rolos  

Pacote 500  

69.  Pazinha Plástica Descartável para café e drink, 

embalagem com 200 unidades. Medida: 

113x12mm 

Unidade 50  

70.  Pedra sanitária perfumada com ação 

bacteriostática em caixa com uma unidade de 25g 

com suporte plástico. 

Unidade 1.100  

71.  Plástico filme de PVC transparente 30 mts Bobina 400  

72.  Prendedor de roupa em madeira, medindo 

aproximadamente 5,5 cm de comprimento x 1 cm 

de largura, com serrilhas internas nas pontas. Em 

pacote com 12 unidades.  

Dúzia 60  

73.  Querosene, frasco de 1000ml, contendo no corpo 

do produto: composição e demais informações do 

produto. Validade mínima de 12 meses após a 

data da entrega. 

Frasco 10  

74.  Raticida (veneno) granulado p/rato 25gr Unidade 100  

75.  Removedor de cera - Composição: solvente 

glicólico, monoetanolamina, tensolativos 

aniônicos e não iônicos umectante, coadjuvante, 

preservante e água. 

Unidade 10  
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76.  Rodo de espuma tipo dupla face tamanho 35 cmX 

15cm com suporte para colocação e cabo. 

Unidade 100  

77.  Rodo de PVC c/ cabo rosqueável de madeira e 

borracha dupla medindo 40cm larg. X 3,5cm alt 

Unidade 100  

78.  Rodo em PVC com cabo acoplado de madeira e 

borracha dupla medindo 55cm larg. X 4,2cm alt, 

com suporte rosqueável para fixar o cabo. 

Unidade 100  

79.  Rodo plástico em PVC, com borracha dupla, 

medindo 55 cm cabo em madeira revestido em 

plástico acoplado ao rodo com comprimento de 

1,50cm. 

Unidade 100  

80.  Sabão em barra multiativo, cor azul, glicerinado. 

Pacote c/ 5 barras de 200gr cada barra 

Pacote 200  

81.  Sabão barra 400g  Unidade 10  

82.  Sabão em barra 200gr  Unidade 10  

83.  Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em 

barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem 

com 5 peças. 

Pacote 20  

84.  Sabão em pó que contenha tensoativo aniônico 

(biodegradável), tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, branqueador óptico, corantes, 

fragrância, carga,água e alquilbenzeno sulfonato 

de sódio. Embalagem plástica de 2KG. 

Pacote  2.350  

85.  Sabão mecânico em barra Barra 10  
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86.  Sabonete 130 gr  Unidade 50  

87.  Sabão líquido, aplicação lavar roupas, 

composição: tensoativo aniônico, tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 

branqueador óptico, essência, água, alvejante e 

carga, embalagem de 03 litros. 

Galão 200  

88.  Sabonete líquido antisséptico com triclosan, 

ingrediente ativo contra pseudômonas aeruginosa 

e agentes emolientes para deixar sua pele muito 

mais limpa e macia.Características: 

• Contém triclosan, ingrediente ativo contra 

pseudômonas aeruginosa; 

• Possui pH fisiológico; 

• Ação bactericida comprovada; 

• Embalagem de 1 litro. 

Unidade 800  

89.  Saco p/ aspirador de pó descartável (hidro VAC 

A10) 

Unidade 300  

90.  Saco p/ aspirador de pó, aguapó de tecido 12 l ( 

marca Arno) 

Unidade 300  

91.  Saco para lixo comum/ doméstico na cor preta, 

com capacidade para 100 litros, feito em material 

de polietileno, de 1ª qualidade, com espessura 

mínima de 0,09 milímetros, embalado em pacote 

de 100 unidades; 

Pacote 745  

92.  Saco para lixo comum/doméstico na cor preta, 

com capacidade para 20 litros, de 1ª qualidade, 

Pacote 650  
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embalado em pacote de 100 unidades; 

93.  Saco para lixo comum/doméstico na cor preta, 

com capacidade para 40 litros, de 1ª qualidade, 

com espessura mínima de 0,09 milímetros, 

embalado em pacote de 100 unidades; 

Pacote 650  

94.  Saco para lixo comum/doméstico na cor preta, 

com capacidade para 60 litros, de 1ª qualidade, 

com espessura mínima de 0,09 milímetros, 

embalado em pacote de 100 unidades; 

Pacote 765  

95.  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 75 x 105cm 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 danosao 

saco, constando em cada saco o químico 

responsável e numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes contendo 100 

unidades sem fundo estrela. 

Pacote 600  

96.  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 

Pacote 600  
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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 numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes contendo 100 

unidades sem fundo estrela. 

97.  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 63 x 80cm 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 numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes contendo 100 

unidades sem fundo estrela. 

Pacote 600  

98.  Saco Plástico Transparente, medindo 

aproximadamente 40x48x0.3. Pacote 100 

unidades 

Pacote 50  

99.  Saco Plástico Transparente, medindo 

aproximadamente 40x60x0.3. Pacote 100 

unidades 

Pacote 50  
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100.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 100 litros, na cor preta, espessura 

mínima de 0,12 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades;  

Pacote 100  

101.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 100 litros, na cor branca, espessura 

mínima de 0,09 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades. 

Pacote 100  

102.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 200 litros, na cor preta, espessura 

mínima de 0,12 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades; 

Pacote 100  

103.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 60 litros, na cor preta, espessura 

mínima de 0,12 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades. 

Pacote 100  

104.  Saponáceo com detergente em pó, em embalagem 

com peso de 300 gramas. 

Unidade 210  

105.  Sapólio cremoso com abrasividade moderada, 

para uso em banheiros, cozinhas, lavanderia, 

quarto, sala, metais, pisos, azulejos, paredes, 

inox, louças e panelas. Versão clássico de 500ml 

Frasco 785  

106.  Soda caustica pct de 1 kg  Pacote 20  

107.  Toalha de banho em algodão, cor branca 

(grande) 

Unidade 110  

108.  Toalhas de rosto, em tecido felpudo, composto de 

no mínimo, 90% algodão e o restante em 

Unidade  150  
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poliéster, medidas mínimas 80 x 50 cm. 

109.  Toalheiro em abs p/ papel toalha tam. 23x23 cm   Unidade 53  

110.  Toalheiro em acrílico de fixar na parede  Unidade 53  

111.  Vassoura p/ varrer grama em ferro  Unidade 10  

112.  Vassoura com cerdas de piaçava, base plástica 

medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 

12cm, leque de 25cm, cabo de 1,30mt, diâmetro 

de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de 

informação do fabricante e marca. 

Unidade 20  

113.  Vassoura para limpeza de todos os tipos de pisos. 

Cerdas macias de nylon, tipo média (cerdas com 

aproximadamente 12 cm de comprimento), base 

em polipropileno, fixação do cabo com sistema 

de rosca, cabo de aço, medindo aproximadamente 

120 cm. 

Unidade 200  

114.  Vassourão composto com cerdas sintéticas, 

macias limpeza de veículos pesados, com as 

seguintes características: base em madeira, 

medidas aproximadas de: 39 cm de comprimento 

x 4,5 cm de altura x 3,5 cm de largura, cerdas de 

nylon sintético ondulado com altura de 8 cm e 

preenchendo a base com 31 tufos. Cabo de 1,20 

mt de comprimento e 22mm de diâmetro. Deverá 

constar no produto etiqueta de identificação do 

fabricante e marca 

Unidade 40  

115.  Veneno P/Barata Pastilhas 26  

116.  Touca descartável para uso na cozinha. Pacote Pacote  100  
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com no mínimo 100 unidades 

117.  Bobina de sacos plásticos, picotados em alta 

densidade fundo reto próprio para acondicionar 

alimento, 40cm (C) x 60cm (A), 500 sacos por 

bobina, capacidade para 7 kg. 

Bobina  50  

117. Palito de dente de madeira; no formato roliço e 

pontiagudo; medindo 65x2,0mm; embalagem 

paliteiro de papelão c/ 200 unidades. 

Caixa  50  

118. 

 

Luva de vinil sem amido. Luva de segurança 

confeccionada em resina vinílica; sem 

pulverização interna com pó bioabsorvível (sem 

talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 

unidades. Tamanho M. 

Par  80  

119. Avental de tecido branco Unidade  50  

120. Jaleco de tecido branco, manga longa Unidade  100 

 

 

121. Jaleco de tecido branco, manga curta Unidade  100 

 

 

122. Desentupidor para pia com bocal de borracha e 

cabo de polietileno 

Unidade  20  

123. Prato descartável pequeno para bolo, pacote com 

10 unidades. 

Pacote  120  

124. Garfo descartável para sobremesa. Pacote com 

50 unidades na cor branca. 

Pacote  200 
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125. Carrinho funcional para limpeza tipo américa, 

com 4 rodinhas, que contenha balde com 

espremedor 30 l e plataforma para apoio do 

mesmo, no mínimo um gancho, no mínimo dois 

fixadores de cabo, um módulo armário, com 

gavetas ou prateleiras, um coletor 100/120 litros 

com tampa, pode ou não conter compartimentos 

na parte de cima, para acondicionamento de 

produtos de limpeza e/ou materiais, não havendo 

compartimentos, deve ter uma bandeja para o 

mesmo fim. Deve conter 01 Cabo Alumínio 1,40 

m sem ponteira - Haste Americana com cabo de 

alumínio - Refil de Algodão 320 g - Armação 

Mop Profi 60cm - Refil Mop Pó Profi 60cm - Pá 

POP - Placa Sinalizadora. O carrinho deve ser 

confeccionado em material 100% Polipropileno 

podendo conter partes em metal.  

Unidade  10  

126. Bobina de sacos plásticos, picotados em alta 

densidade fundo reto próprio para acondicionar 

alimento, 23cm (C) x 35cm (A), 500 sacos por 

bobina, capacidade para 5 kg. 

Bobina  50  

127. Desengordurante em squeeze de 500ml. Unidade  400  

128. Guardanapo de papel, folha simples, tamanho 

23,5cm x22cm, macio e absorvente. Pacote com 

50 folhas, na cor branca. 

Pacote 

 

300  

129. Garrafa térmica com alça, capacidade 1,8 litro, 

em material plástico resistente e ampola de vidro 

substituível, bomba-serve-a-jato (jato forte) e 

sistema anti-pingos, COR PRETA (sem 

estampas), tempo de conservação térmico 

aproximado de 6h. 

Unidade  10  
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130. Garrafa térmica com alça, capacidade 1,8 litro, 

em material plástico resistente e ampola de vidro 

substituível, bomba-serve-a-jato (jato forte) e 

sistema anti-pingos, COR BRANCA(sem 

estampas), tempo de conservação térmico 

aproximado de 6h. 

Unidade  10  

131. Garrafa térmica com alças laterais, capacidade de 

19 litro, em material plástico resistente com 

torneira resistente à vazamento, COR 

LARANJA. 

Unidade  10  

132. Garrafa térmica com alças laterais, capacidade de 

19 litro, em material plástico resistente com 

torneira resistente à vazamento, COR AZUL. 

Unidade  10  

133. Garrafa térmica com alças laterais, capacidade de 

19 litro, em material plástico resistente com 

torneira resistente à vazamento, COR 

VERMELHA. 

Unidade  10  

134. Limpador multiuso tradicional para limpeza 

pesada, ideal para limpeza de grandes superfícies 

(laváveis) como pisos e azulejos de cozinhas e 

banheiros. Embalagem de 500ml. 

Unidade  500  

135. Pano de chão para limpeza, tipo saca, medindo 

80cm x 50 cm, branco. 

Unidade  400  

136. Prato descartável, em material atóxico, com 

15cm de diâmetro, embalagem com 10 unidade, 

na cor branca. 

Pacote  600  

137. Detergente industrial desenvolvido para uma 

eficiente remoção de fuligens, óleos e graxas. 

Pode ser utilizado para a limpeza de pisos, 

Unidade  250  
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máquinas, equipamentos e superfícies em geral. 

Diluído de 1 a 10 % conforme a sujidade. 

Disponível na embalagem de 5 litros.  

 

138. Desengordurante indicado para remoção de 

gorduras impregnadas, como cozinhas, açougues, 

indústria de alimentos e padarias. Diluição de 2 a 

5% em limpeza manual. Princípio ativo: Linear 

Alquibenzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem 

de 5 litros. 

Unidade  100  

139. Detergente industrial para banheiros. Limpador 

sanitário de alta performance de perfumação, 

para limpeza de vasos, pias, ralos, pisos e 

superfícies em geral. Produto concentrado. Pode 

ser diluído 1 parte em 100 de água. Disponível 

na embalagem de 5 litros 

Unidade  300  

140. Desengordurante de superfícies em geral. 

Limpador desengordurante desenvolvido com 

tensoativos que não agridem as superfícies. Pode 

ser utilizado na limpeza de pisos, equipamentos, 

plásticos, vidros e superfícies em geral. Produto 

concentrado. Pode ser diluído de 0,5 a 10% 

conforme a sujidade. Embalagem de 5 liltros. 

Unidade  300  

141. Luva de vinil sem amido. Luva de segurança 

confeccionada em resina vinílica; sem 

pulverização interna com pó bioabsorvível (sem 

talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 

unidades. Tamanho G. 

Par  30  

142. Lixeira em plástico polipropileno 80 litros, com 

pedal, na cor branca. Em Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), o que 

lhe confere alta resistência e durabilidade. 

Unidade  25 
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Assinatura do responsável: 

Data:___/___/___ 

Nome da empresa ou carimbo 

Validade da proposta 60 dias 

 

143. Lixeira em plástico polipropileno 40 litros, com 

pedal, na cor branca. Em Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), o que 

lhe confere alta resistência e durabilidade. 

Unidade  40   

144. Dispenser sabonete líquido com reservatório. 

Possui sistema de válvula efusiva, que dispensa o 

uso da válvula de látex facilitando o 

abastecimento, e ainda sistema de abertura e 

fechamento com chave. MEDIDAS: altura 265 

mm, largura 147 mm, profundidade 96 mm. NA 

COR BRANCA. TAMPA:polipropileno, BASE: 

poliestireno 

Sabonete que pode ser utilizado: sabonete líquido 

cremoso de galão de 5 litros. 

Capacidade do reservatório: 700 ml 

 

Unidade  75  

145. Sabonete líquido hidratante, com PH fisiológico 

e fórmula balanceada, limpa a pele 

delicadamente, mantendo sua hidratação natural, 

deixando-a suave e macia ao mesmo tempo em 

que proporciona um delicioso perfume. 

Embalagem de 5 litros. DIVERSAS 

FRAGRÂNCIAS 

Unidade  400  

146. Colher de plástico descartável, para sobremesa, 

na cor branca. Pacote com 50 unidades. 

Pacote 80  

147. Lixeira com pedal, capacidade de 20 litros Unidade  10   
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ANEXO V 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA 

SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 

 

PROPONENTE:_____________________________________________ 

CNPJ:____________________________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________ 

CIDADE:__________________________________________________ 

TELEFONE:___________________________FAX:_________________ 

 

 OBJETO: Registro de preço para aquisição de Material de Higiene e Limpeza para 

atender a Administração Municipal de São Martinho da Serra, conforme características 

apresentadas no Anexo II deste Edital. 

 A empresa .................................................................., inscrita no CNPJ sob 

nº................................, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, 

..........................................................................................portador da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ......................................................., DECLARA, sob as 

penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, bem assim que 

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

Data e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020. 

 A empresa ________________________, com sede na 

Rua/Av_________________, na cidade___________________, CNPJ 

n°___________________, por seu representante legal infra assinado declara: 

 a) declara que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 

 b) declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020, cujo objeto é aquisição de 

Material de Higiene e Limpeza para a Administração Municipal de São Martinho da Serra, 

conforme especificações técnicas constantes no edital convocatório. 

 c) declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, não tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de 

que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em 

rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as 

penas da Lei. 

 d) declara possuir condições de fornecer durante o prazo de validade do PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020, os bens de iguais 

características aos que se encontram descritos no Edital da Prefeitura Municipal. 

 e) declara que as entregas durante prazo de validade do PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020, obedecerão as datas a serem estabelecidas 

no Edital ou nas ordens de fornecimento, bem como disponibiliza dos bens para entrega 

imediata, segundo as necessidades do Município de São Martinho da Serra, 

independentemente do valor. 

 f) declara que aceita a avaliação das condições dos produtos pelo órgão responsável 

da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, estando ciente que o mesmo poderá 

recusar produto em desacordo com as especificações e normas de qualidade solicitadas no 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020, devendo os 

mesmos serem substituídos sem ônus para a Prefeitura 

.............................., ..., de.................., 2020. 

Assinatura do Representente Legal 

CPF n°......................... 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2020 

VALIDADE: DOZE MESES APÓS SUA HOMOLOGAÇÃO 

 

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

 

CONTRATO que entre si celebram, de um lado a MUNICÍPIO DE SÃO 

MARTINHO DA SERRA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 

94.444.403/0001-73, situada na Av. 24 de Janeiro, n° 853, em São Martinho da Serra - RS, 

neste ato representada pelo, Sr. Gilson de Almeida, Prefeito Municipal, denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa __________, com sede 

________, bairro ________, cidade ______, UF ______, CEP ________, telefone 

________, fax ________, C.N.P.J.  n.º ___________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

______________, portador do R.G. _______ e C.P.F _______, denominada 

CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n° 126/2006, 

e demais normas aplicáveis, resolvem registrar o preço, conforme decisão exarada no 

Processo Administrativo n.º 013/2020, e HOMOLOGADO em   ......, referente ao Pregão 

Presencial Para Registro de Preços nº 007/2020, consoante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente o fornecimento, pela CONTRATADA de 

material de higiene e limpeza para a Administração Municipal, mediante emissão de Notas 

de Empenho expedidos pela CONTRATANTE, conforme proposta apresentada no Edital 

de Registro de Preços nº. 007/2020. 

1.1.1. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital 

acima, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 

2.1. Os preços ajustados para o presente Contrato são os abaixo fixados: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO Unidade QUANT Valor 

Unitário 

3.  Água sanitária com cloro ativo, função alvejante, 

bactericida e desinfetante. Embalagem de 5 litros. 

Pode ser usada para limpeza de roupas, pisos, 

azulejos, paredes, calçadas, vidros, plásticos, 

combate à larvas de mosquitos, limpeza de 

alimentos (frutas e vegetais), entre outros. 

Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de 

cloro ativo entre 2% a 2,5%pp. 

Litro 

 

  

4.  Álcool gel a 70º, o produto deve promover a 

desinfecção de superfícies fixas em geral. Deve 

possuir comprovada ação bactericida. Odor 

característico princípio ativo: álcool etílico e 

agua, apresentação: unidades de 1 litro. Diluição 

aceitável, pronto para o uso, aspecto gel incolor. 

Com registro no ms e ficha de segurança/técnica. 

Litro 

 

  

5.  Álcool liquido 70%, o produto deve promover a 

desinfecção de superfícies fixas em geral. Deve 

possuir comprovada ação bactericida. Odor 

característico princípio ativo: álcool etílico e 

agua, apresentação: unidades de 1 litro. Diluição 

aceitável, pronto para o uso, aspecto gel incolor. 

Com registro no ms e ficha de segurança/técnica. 

Litro 

 

  

6.  Amaciante de roupa líquido, viscoso, cloreto de 

dialquil imidazolina, estabilizante, coadjuvante, 

conservante, perfume suave, corante e água. 

Componente ativo: composto quarternário de 

Litro 
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amônio. Com 02 litros. 

7.  Aromatizante de ambientes 200 ML, essência de 

eucalipto, fragrância duradoura. 

Unidade   

8.  Avental Branco em material emborrachado 

resistente e flexível, tamanho único; 

Unidade   

9.  Balde espremedor, na cor amarela, clip de 

fixação com haste, sistema de expremer com 

pressão superior, dreno(torneira) de escoamento 

de água suja, divisória de água limpa e suja 

injetada no próprio balde, capacidade de 12 a 

18Lt com rodízio projetados. 

Unidade   

10.  Balde plástico 8,5lts c/tampa  Unidade   

11.  Balde plástico 8,5lts, s/tampa  Unidade   

12.  Balde plástico de 5lts, s/tampa  Unidade   

13.  Balde plástico p/limpeza 12lts, s/tampa  Unidade   

14.  Cera líquida de 750 ml (polímero acrílico, e 

emulsão de polietileno (anti-derrapante) 

surfoctante, plastificante, dispersante, 

conservante, corante, essência e água  

Unidade   

15.  Cera líquida incolor 850 ml (polímetro acrílico, 

emulsão de polietileno (anti-derrapante, 

surfocante, plastificante, dispersante, 

conservante, corante, essência e água  

Unidade   
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16.  Cera líquida vermelha 850 ml (polímero acrílico, 

amulsão de polietilino (anti-derrapante) 

surfoctante, plastificante, dispersante, 

conservante, corante, essência e água 

Unidade   

17.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 100 

litros, com alça e tampa. 

Unidade   

18.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 20 Litros 

com tampa e pedal. 

Unidade   

19.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 30 litros, 

com com alça e tampa. 

Unidade   

20.  Cesto de lixo em plástico polipropileno 60 litros, 

com alça e tampa. 

Unidade   

21.  Cesto de lixo redondo em plástico polipropileno 

15 litros, medindo 24cmx30cm. 

Unidade   

22.  Copo Térmico 180 ml. Material isopor. Pct com 

25 unidades, medida: 6,5cm altura x 5,5cm 

diâmetro da boca. Aplicação bebidas quentes. 

Indicar marca. catmat n° 339678 

Pacote   

23.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 200mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

Fardo    
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identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

princípio da padronização. Fardos com 100 

unidades 

24.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 250mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

Fardo 
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princípio da padronização. Fardo com 100 

unidades 

25.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 300mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

princípio da padronização. Fardo com 100 

unidades 

Fardo    

26.  Copo descartável, confeccionado em resina 

termoplástica branca ou translúcida, resistente, 

capacidade mínimo 50mL, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 

bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidades externa ou internamente; o copo deve 

trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 

e de forma indelegável a marca ou identificação 

Fardo    
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do fabricante, a capacidade e o símbolo de 

identificação de material para reciclagem; 

acondicionado conforme a praxe do fabricante, 

de forma a garantir a higiene e integridade do 

produto até seu uso; embalagem deverá conter 

externamente dados de identificação, 

procedência e qualidade; deverá conter também 

as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 

da ABNT; para acondicionamento de 

preparações quentes ou frias; pacote com 100 

unidades. (Marca aprovada: Topform. Fornecer 

marca igual ou com qualidade superior nos 

termos do inciso I, artigo 15, da Lei 8666/93 e 

Súmula 270/2012 TCU). Objetiva atender ao 

princípio da padronização. Fardo com 100 

unidades 

27.  Creme dental- tubos ou bisnagas de 90 gramas 

contendo creme dental com flúor em 150 ppm 

disponível, estável e reativo, apresentando ph de 

6 a 11, fluidez tal que não escorra para fora da 

embalagem e não sofra ressecamento ou 

endurecimento na ponta do tubo, embalados em 

tubos e bisnagas plásticas providas de tampa 

também plásticas que permita o controle de 

escape do produto e com vedação perfeita, 

trazendo externamente dados de identificação do 

fabricante, procedência, número de lote, 

validade, número de registro do ministério da 

saúde e selo da associação brasileira de 

odontologia 

Frasco    

28.  Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e 

perfuma, inibe proliferação de microrganismos 

causadores de maus odores, deixa um agradável 

perfume que permanece após a aplicação do 

produto. AÇÃO FUNGICIDA E 

BACTERICIDA. Ideal para desinfecção de 

Unidade   
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louças sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de 

sanitários. Embalagem com 5 litros – fragrância 

a escolher no momento do pedido. 

29.  Desodorizador de ambiente aerosol lavanda.  Tubo 

400ml 

  

30.  Detergente líquido neutro indicado para lavagem 

manual de louças, talheres, copos e utensílios em 

cozinhas e limpeza em geral. Contém na sua 

formulação partículas de oxigênio que auxiliam 

na remoção de gorduras, vitamina E e glicerina. 

Hipoalergênico e dermatologicamente testado. 

Embalagem com 500ml. 

Unidade   

31.  Detergente líquido neutro, testado 

dermatologicamente, composto por: tensoativos 

aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados 

de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e 

água. Componente ativo: linear aquil benzeno 

sulfonato de sódio. Contém tensoativo 

biodegradável. Embalagem contendo 5 litros, 

produto de excelente qualidade, notificado na 

anvisa/ms, com data de fabricação e de validade 

visível no rótulo. 

Unidade   

32.  Escova de limpeza pequena, com cabo e cerdas 

de nylon média, usada para higienizar pequenas 

áreas. 

Unidade   

33.  Escova p/ lavatina, para higienizar vasos 

sanitários, em plástico resistente com ponta 

arredondada e cerdas flexíveis.  

Unidade   

34.  Escova de limpeza multiuso, usada para lavar 

roupas, panos e pisos. Com cerdas de 

Unidade   
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polipropileno, é mais resistente e durável. Cabo 

ergonômico, não escorrega durante o uso. 

35.  Lã de aço - biodegradável; sem perfume; 

embalagem com peso líquido mínimo de 60 

(sessenta) gramas. Pacote com 08 unidades. 

Pacote    

36.  Esponja para lavagem de louças e limpeza em 

geral dupla face, sintética para limpeza - espuma 

de poliuretano, com abrasivo em uma face, 

antibactérias; formato quadrado. Medidas 

aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm X 2 

cm de espessura. PACOTE COM 4 UNIDADES 

Pacote    

37.  Flanela para limpeza 100 % algodão, peluciada 

em ambos os lados, medindo aproximadamente 

40x60cm - com bordas de overlock. 

Unidade   

38.  Fósforo longo, caixa contendo 240 palitos de 

madeira com ponta em pólvora. 

Unidade   

39.  Guardanapos de papel, folha dupla de alta 

qualidade, na cor branca, com medidas 

aproximadas de 23,5x 23,5cm. Embalagem com 

50 unidades. 

Pacote   

40.  Hipoclorito de sódio A12% (bambona de 50 

litros) 

Unidade   

41.  Limpa vidros frasco de 500ml, com tampa flip 

top e bico dosador. 

Unidade   

42.  Limpador multiuso original, de uso geral. 

Economico e com cheirinho de limpeza. Produto 

de grande versatilidade, indicado para limpeza de 

Galão    
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todas superfícies laváveis. Indicado para remover 

gordura, fuligem, poeira, marcas de dedos e 

saltos e riscos de lápis. Composição: dodecil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativos não 

iônicos, coadjuvantes, solubilizante, 

sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, 

perfume e conservante. Embalagem contendo 5 

litros 

43.  Lixeira com tampa, capacidade 30 litros; Unidade   

44.  Lixeira plástica com tampa capacidade 100litros 

na cor branca; 

Unidade   

45.  Lixeira plástica redonda branca c/tampa e pedal 

de 15 lts; 

Unidade   

46.  Lixeira plástica, s/pedal, c/basculante, cor 

branca, 50 litros; 

Unidade   

47.  Lustra móveis em frasco de 200ml, com 

fragrância agradável. Composição química 

mínima: cera de carnaúba, ceras naturais, 

silicone, solvente e perfume 

Unidade   

48.  Luva de borracha tamanho G, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso de talco, 

forrada com flocos de 100% algodão, para 

absorver a transpiração. Elaborada com látex de 

borracha 100% natural. Ideal para a limpeza de 

louças, panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, evitando a 

entrada de água. De excelente qualidade e 

durabilidade. Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem contendo 1 par 

Par   
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49.  Luva de borracha tamanho M, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso de talco, 

forrada com flocos de 100% algodão, para 

absorver a transpiração. Elaborada com látex de 

borracha 100% natural. Ideal para a limpeza de 

louças, panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, evitando a 

entrada de água. De excelente qualidade e 

durabilidade. Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem contendo 1 par 

Par   

50.  Luva de borracha tamanho P, flexível, 

resistente, antiderrapante, dispensa uso de talco, 

forrada com flocos de 100% algodão, para 

absorver a transpiração. Elaborada com látex de 

borracha 100% natural. Ideal para a limpeza de 

louças, panelas, banheiros, etc. Com bordas 

ajustadas que aumentam a proteção, evitando a 

entrada de água. De excelente qualidade e 

durabilidade. Produto com sistema de gestão da 

qualidade: iso 9001. Embalagem contendo 1 par 

Par   

51.  Mangueira p/jardim 30m  Unidade   

52.  Mangueira p/jardim c/conector e esguicho 

c/20m  

Unidade   

53.  Mangueira plástica de 50m c/bico de jato  Unidade   

54.  Refil para MOP pó p/remoção de pó e sujidades 

no piso (dispensa a utilização de vassouras e é 

recomendado p/ locais c/ grande área a ser 

limpa.  

Unidade   

55.  Refil para MOP líquido, com ponta cortada, Unidade   
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comprimento das cerdas de 38cm. 

56.  Naftalina pacote c/20g  Pacote   

57.  Pá para lixo de plástico com cabo dobrável para 

facilitar o armazenamento do lixo; possui apoio 

para firmar a pá com o pé, deixando as duas mãos 

livres para o manuseio da vassoura. O altura da 

pá, do chão até o final do cabo deve medir 

aproximadamente 90cm. Cabo e coletor em 

ângulo de 90º. 

Unidade   

58.  Pano de prato (Copa) felpudo (atoalhado) 

encorpado e absorvente, com barra para bordar e 

bordado apenas ilustrativo, confeccionado em 

85% Algodão Felpudo com medidas de 45 cm x 

70 cm. 

Unidade   

59.  Pano multiuso (tipo perfex) em pacote com 5 

unidades. Composição: 70% de viscose e 30% 

poliéster. 

Unidade   

60.  Pano de flanela branco  Unidade   

61.  Pano de limpeza pct c/5 unid.  Unidade   

62.  Palha de aço nº 1: por possuir fios médios – peso 

22 gr 

Pacote    

63.  Papel Alumínio Bobina   

64.  Papel higiênico rolo com 300 metros, folha 

simples, 100% fibra virgem natural, branco polar, 

1ª. Qualidade, devendo o rolo ser embalado 

individualmente em embalagens higiênicas e 

Rolão   
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transparentes para uma fácil visualização do 

produto, e acondicionados em fardo plástico 

leitoso com 8 rolos.  

65.  Papel Higiênico, neutro, folha SIMPLES, 

picotado, 100% fibras virgens, contendo pacotes 

com 4 rolos de 30mx10mm. 

Fardo   

66.  Papel higiênico neutro, acondicionado em fardos 

com 16 pacotes de 04 rolos de 30 m x 10 cm cada 

pacote, alta qualidade, extra macio (com 

tecnologia max soft - maciez em dobro), com 

folha dupla picotada e grofada, na cor branca 

(alvura superior a 80%), sem pigmentos, isento 

de impurezas (não reciclado), sem perfume 

(neutro), composto por 100% fibras naturais. 

Produto de excelente qualidade, testado 

dermatologicamente, não perecível, com prazo de 

validade indeterminado. As medidas exatas e a 

especificação da composição do papel ofertado 

deverão estar impressos nas embalagens. Na 

composição do produto não serão aceitas outras 

que não sejam especificadas. A empresa deverá 

apresentar laudos de análise microbiológica e de 

composição do papel ofertado, mencionando 

inclusive a marca, emitidos por laboratório do 

fabricante do produto. Deverá constar também da 

informação sobre a composição do papel, se ele é 

fabricado com material virgem, ou seja, 100% 

fibras naturais. O laudo deverá estar legível em 

documento original ou cópia legível autenticada 

em cartório. 

Fardo   

67.  Papel Toalha em bobina de 200m, folha simples, 

branco 100% celulose virgem, 1ª qualidade. Rolo 

com 20cm x 200m. 

Bobina   
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68.  Papel toalha interfolhado, folhas duplas de alta 

qualidade. 100% celulose fibra virgem, medindo: 

largura 22,5cm, comprimento: 20,5 cm, 

embalado em fardo ou caixa com 05 maços de 

250 folhas 

Fardo   

69.  Papel Toalha, folha dupla picotada, texturizada, 

brancas, com no mínimo 50 folhas. Pct 2 rolos  

Pacote   

70.  Pazinha Plástica Descartável para café e drink, 

embalagem com 200 unidades. Medida: 

113x12mm 

Unidade   

71.  Pedra sanitária perfumada com ação 

bacteriostática em caixa com uma unidade de 25g 

com suporte plástico. 

Unidade   

72.  Plástico filme de PVC transparente 30 mts Bobina   

73.  Prendedor de roupa em madeira, medindo 

aproximadamente 5,5 cm de comprimento x 1 cm 

de largura, com serrilhas internas nas pontas. Em 

pacote com 12 unidades.  

Dúzia   

74.  Querosene, frasco de 1000ml, contendo no corpo 

do produto: composição e demais informações do 

produto. Validade mínima de 12 meses após a 

data da entrega. 

Frasco   

75.  Raticida (veneno) granulado p/rato 25gr Unidade   

76.  Removedor de cera - Composição: solvente 

glicólico, monoetanolamina, tensolativos 

aniônicos e não iônicos umectante, coadjuvante, 

Unidade   
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preservante e água. 

77.  Rodo de espuma tipo dupla face tamanho 35 cmX 

15cm com suporte para colocação e cabo. 

Unidade   

78.  Rodo de PVC c/ cabo rosqueável de madeira e 

borracha dupla medindo 40cm larg. X 3,5cm alt 

Unidade   

79.  Rodo em PVC com cabo acoplado de madeira e 

borracha dupla medindo 55cm larg. X 4,2cm alt, 

com suporte rosqueável para fixar o cabo. 

Unidade   

80.  Rodo plástico em PVC, com borracha dupla, 

medindo 55 cm cabo em madeira revestido em 

plástico acoplado ao rodo com comprimento de 

1,50cm. 

Unidade   

81.  Sabão em barra multiativo, cor azul, glicerinado. 

Pacote c/ 5 barras de 200gr cada barra 

Pacote   

82.  Sabão barra 400g  Unidade   

83.  Sabão em barra 200gr  Unidade   

84.  Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em 

barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem 

com 5 peças. 

Pacote   

85.  Sabão em pó que contenha tensoativo aniônico 

(biodegradável), tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, branqueador óptico, corantes, 

fragrância, carga,água e alquilbenzeno sulfonato 

de sódio. Embalagem plástica de 2KG. 

Pacote    
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86.  Sabão mecânico em barra Barra   

87.  Sabonete 130 gr  Unidade   

88.  Sabão líquido, aplicação lavar roupas, 

composição: tensoativo aniônico, tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 

branqueador óptico, essência, água, alvejante e 

carga, embalagem de 03 litros. 

Galão   

89.  Sabonete líquido antisséptico com triclosan, 

ingrediente ativo contra pseudômonas aeruginosa 

e agentes emolientes para deixar sua pele muito 

mais limpa e macia.Características: 

• Contém triclosan, ingrediente ativo contra 

pseudômonas aeruginosa; 

• Possui pH fisiológico; 

• Ação bactericida comprovada; 

• Embalagem de 1 litro. 

Unidade   

90.  Saco p/ aspirador de pó descartável (hidro VAC 

A10) 

Unidade   

91.  Saco p/ aspirador de pó, aguapó de tecido 12 l ( 

marca Arno) 

Unidade   

92.  Saco para lixo comum/ doméstico na cor preta, 

com capacidade para 100 litros, feito em material 

de polietileno, de 1ª qualidade, com espessura 

mínima de 0,09 milímetros, embalado em pacote 

de 100 unidades; 

Pacote   
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93.  Saco para lixo comum/doméstico na cor preta, 

com capacidade para 20 litros, de 1ª qualidade, 

embalado em pacote de 100 unidades; 

Pacote   

94.  Saco para lixo comum/doméstico na cor preta, 

com capacidade para 40 litros, de 1ª qualidade, 

com espessura mínima de 0,09 milímetros, 

embalado em pacote de 100 unidades; 

Pacote   

95.  Saco para lixo comum/doméstico na cor preta, 

com capacidade para 60 litros, de 1ª qualidade, 

com espessura mínima de 0,09 milímetros, 

embalado em pacote de 100 unidades; 

Pacote   

96.  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 75 x 105cm 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 danosao 

saco, constando em cada saco o químico 

responsável e numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes contendo 100 

unidades sem fundo estrela. 

Pacote   

97.  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 

Pacote   
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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 numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes contendo 100 

unidades sem fundo estrela. 

98.  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 63 x 80cm 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 numero de registro no ministério da 

saúde, acondicionados em pacotes contendo 100 

unidades sem fundo estrela. 

Pacote   

99.  Saco Plástico Transparente, medindo 

aproximadamente 40x48x0.3. Pacote 100 

unidades 

Pacote   
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100.  Saco Plástico Transparente, medindo 

aproximadamente 40x60x0.3. Pacote 100 

unidades 

Pacote   

101.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 100 litros, na cor preta, espessura 

mínima de 0,12 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades;  

Pacote   

102.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 100 litros, na cor branca, espessura 

mínima de 0,09 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades. 

Pacote   

103.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 200 litros, na cor preta, espessura 

mínima de 0,12 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades; 

Pacote   

104.  Sacos de plástico, para recolhimento de lixo, com 

capacidade de 60 litros, na cor preta, espessura 

mínima de 0,12 milímetros, reforçados e em 

fardos contendo 100 unidades. 

Pacote   

105.  Saponáceo com detergente em pó, em 

embalagem com peso de 300 gramas. 

Unidade   

106.  Sapólio cremoso com abrasividade moderada, 

para uso em banheiros, cozinhas, lavanderia, 

quarto, sala, metais, pisos, azulejos, paredes, 

inox, louças e panelas. Versão clássico de 500ml 

Frasco   

107.  Soda caustica pct de 1 kg  Pacote   
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108.  Toalha de banho em algodão, cor branca 

(grande) 

Unidade   

109.  Toalhas de rosto, em tecido felpudo, composto de 

no mínimo, 90% algodão e o restante em 

poliéster, medidas mínimas 80 x 50 cm. 

Unidade    

110.  Toalheiro em abs p/ papel toalha tam. 23x23 cm   Unidade   

111.  Toalheiro em acrílico de fixar na parede  Unidade   

112.  Vassoura p/ varrer grama em ferro  Unidade   

113.  Vassoura com cerdas de piaçava, base plástica 

medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 

12cm, leque de 25cm, cabo de 1,30mt, diâmetro 

de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de 

informação do fabricante e marca. 

Unidade   

114.  Vassoura para limpeza de todos os tipos de pisos. 

Cerdas macias de nylon, tipo média (cerdas com 

aproximadamente 12 cm de comprimento), base 

em polipropileno, fixação do cabo com sistema 

de rosca, cabo de aço, medindo aproximadamente 

120 cm. 

Unidade   

115.  Vassourão composto com cerdas sintéticas, 

macias limpeza de veículos pesados, com as 

seguintes características: base em madeira, 

medidas aproximadas de: 39 cm de comprimento 

x 4,5 cm de altura x 3,5 cm de largura, cerdas de 

nylon sintético ondulado com altura de 8 cm e 

preenchendo a base com 31 tufos. Cabo de 1,20 

mt de comprimento e 22mm de diâmetro. Deverá 

constar no produto etiqueta de identificação do 

Unidade   
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fabricante e marca 

116.  Veneno P/Barata Pastilhas   

117.  Touca descartável para uso na cozinha. Pacote 

com no mínimo 100 unidades 

Pacote    

118.  Bobina de sacos plásticos, picotados em alta 

densidade fundo reto próprio para acondicionar 

alimento, 40cm (C) x 60cm (A), 500 sacos por 

bobina, capacidade para 7 kg. 

Bobina    

117. Palito de dente de madeira; no formato roliço e 

pontiagudo; medindo 65x2,0mm; embalagem 

paliteiro de papelão c/ 200 unidades. 

Caixa    

118. 

 

Luva de vinil sem amido. Luva de segurança 

confeccionada em resina vinílica; sem 

pulverização interna com pó bioabsorvível (sem 

talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 

unidades. Tamanho M. 

Par    

119. Avental de tecido branco Unidade    

120. Jaleco de tecido branco, manga longa Unidade    

121. Jaleco de tecido branco, manga curta Unidade    

122. Desentupidor para pia com bocal de borracha e 

cabo de polietileno 

Unidade    

123. Prato descartável pequeno para bolo, pacote com 

10 unidades. 

Pacote    
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124. Garfo descartável para sobremesa. Pacote com 

50 unidades na cor branca. 

Pacote    

125. Carrinho funcional para limpeza tipo américa, 

com 4 rodinhas, que contenha balde com 

espremedor 30 l e plataforma para apoio do 

mesmo, no mínimo um gancho, no mínimo dois 

fixadores de cabo, um módulo armário, com 

gavetas ou prateleiras, um coletor 100/120 litros 

com tampa, pode ou não conter compartimentos 

na parte de cima, para acondicionamento de 

produtos de limpeza e/ou materiais, não havendo 

compartimentos, deve ter uma bandeja para o 

mesmo fim. Deve conter 01 Cabo Alumínio 1,40 

m sem ponteira - Haste Americana com cabo de 

alumínio - Refil de Algodão 320 g - Armação 

Mop Profi 60cm - Refil Mop Pó Profi 60cm - Pá 

POP - Placa Sinalizadora. O carrinho deve ser 

confeccionado em material 100% Polipropileno 

podendo conter partes em metal.  

Unidade    

126. Bobina de sacos plásticos, picotados em alta 

densidade fundo reto próprio para acondicionar 

alimento, 23cm (C) x 35cm (A), 500 sacos por 

bobina, capacidade para 5 kg. 

Bobina    

127. Desengordurante em squeeze de 500ml. Unidade    

128. Guardanapo de papel, folha simples, tamanho 

23,5cm x22cm, macio e absorvente. Pacote com 

50 folhas, na cor branca. 

Pacote 

 

  

129. Garrafa térmica com alça, capacidade 1,8 litro, 

em material plástico resistente e ampola de vidro 

substituível, bomba-serve-a-jato (jato forte) e 

sistema anti-pingos, COR PRETA (sem 

Unidade    
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estampas), tempo de conservação térmico 

aproximado de 6h. 

130. Garrafa térmica com alça, capacidade 1,8 litro, 

em material plástico resistente e ampola de vidro 

substituível, bomba-serve-a-jato (jato forte) e 

sistema anti-pingos, COR BRANCA(sem 

estampas), tempo de conservação térmico 

aproximado de 6h. 

Unidade    

131. Garrafa térmica com alças laterais, capacidade de 

19 litro, em material plástico resistente com 

torneira resistente à vazamento, COR 

LARANJA. 

Unidade    

132. Garrafa térmica com alças laterais, capacidade de 

19 litro, em material plástico resistente com 

torneira resistente à vazamento, COR AZUL. 

Unidade    

133. Garrafa térmica com alças laterais, capacidade de 

19 litro, em material plástico resistente com 

torneira resistente à vazamento, COR 

VERMELHA. 

Unidade    

134. Limpador multiuso tradicional para limpeza 

pesada, ideal para limpeza de grandes superfícies 

(laváveis) como pisos e azulejos de cozinhas e 

banheiros. Embalagem de 500ml. 

Unidade    

135. Pano de chão para limpeza, tipo saca, medindo 

80cm x 50 cm, branco. 

Unidade    

136. Prato descartável, em material atóxico, com 

15cm de diâmetro, embalagem com 10 unidade, 

na cor branca. 

Pacote    
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137. Detergente industrial desenvolvido para uma 

eficiente remoção de fuligens, óleos e graxas. 

Pode ser utilizado para a limpeza de pisos, 

máquinas, equipamentos e superfícies em geral. 

Diluído de 1 a 10 % conforme a sujidade. 

Disponível na embalagem de 5 litros.  

Unidade    

138. Desengordurante indicado para remoção de 

gorduras impregnadas, como cozinhas, açougues, 

indústria de alimentos e padarias. Diluição de 2 a 

5% em limpeza manual. Princípio ativo: Linear 

Alquibenzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem 

de 5 litros. 

Unidade    

139. Detergente industrial para banheiros. Limpador 

sanitário de alta performance de perfumação, 

para limpeza de vasos, pias, ralos, pisos e 

superfícies em geral. Produto concentrado. Pode 

ser diluído 1 parte em 100 de água. Disponível 

na embalagem de 5 litros 

Unidade    

140. Desengordurante de superfícies em geral. 

Limpador desengordurante desenvolvido com 

tensoativos que não agridem as superfícies. Pode 

ser utilizado na limpeza de pisos, equipamentos, 

plásticos, vidros e superfícies em geral. Produto 

concentrado. Pode ser diluído de 0,5 a 10% 

conforme a sujidade. Embalagem de 5 liltros. 

Unidade    

141. Luva de vinil sem amido. Luva de segurança 

confeccionada em resina vinílica; sem 

pulverização interna com pó bioabsorvível (sem 

talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 

unidades. Tamanho G. 

Par    
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142. Lixeira em plástico polipropileno 80 litros, com 

pedal, na cor branca. Em Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), o que 

lhe confere alta resistência e durabilidade. 

Unidade    

143. Lixeira em plástico polipropileno 40 litros, com 

pedal, na cor branca. Em Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), o que 

lhe confere alta resistência e durabilidade. 

Unidade    

144. Dispenser sabonete líquido com reservatório. 

Possui sistema de válvula efusiva, que dispensa o 

uso da válvula de látex facilitando o 

abastecimento, e ainda sistema de abertura e 

fechamento com chave. MEDIDAS: altura 265 

mm, largura 147 mm, profundidade 96 mm. NA 

COR BRANCA. TAMPA:polipropileno, BASE: 

poliestireno 

Sabonete que pode ser utilizado: sabonete líquido 

cremoso de galão de 5 litros. 

Capacidade do reservatório: 700 ml 

 

Unidade    

145. Sabonete líquido hidratante, com PH fisiológico 

e fórmula balanceada, limpa a pele 

delicadamente, mantendo sua hidratação natural, 

deixando-a suave e macia ao mesmo tempo em 

que proporciona um delicioso perfume. 

Embalagem de 5 litros. DIVERSAS 

FRAGRÂNCIAS 

Unidade    

146. Colher de plástico descartável, para sobremesa, 

na cor branca. Pacote com 50 unidades. 

Pacote   
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147. Lixeira com pedal, capacidade de 20 litros Unidade    

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O presente Registro de Preços terá validade de doze (12) meses, contado 

a partir da data de sua assinatura do Contrato. 

3.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.  

3.3. Fica reservado à Administração o direito de anular ou revogar o Registro, por 

motivo devidamente fundamentado, sem que caiba em tal hipótese, aos concorrentes, 

indenização, compensação ou vantagem a qualquer título, ressalvada a hipótese do artigo 

59, Parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94.  

3.3.1. O cancelamento do Contrato de Registro de Preços por Interdição ou 

Suspensão prevista no item anterior autoriza o Município a:  

3.3.1.1. Adquirir o produto ao valor do segundo preço registrado, e assim 

sucessivamente, desde que os mesmos estejam compatíveis com os praticados no mercado.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E GARANTIA 

4.1. Os produtos deverão ser entregues  no Setor de Patrimônio da Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra – RS em horário de expediente e  conforme 

agendamento prévio, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento da Nota 

de Empenho, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na 

proposta. Em caso de emergência ou calamidade pública, a contratada deverá efetuar a 

entrega dos itens solicitados através de Nota de Empenho, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

4.2.  A entrega dos produtos será parcelada, no Município de São Martinho da 

Serra/RS, sem custos de frete e/ou outro adicional, e será efetuada de acordo com as 

solicitações, sendo que os fornecimentos que vierem a ser contratados deverão ser 

entregues de acordo com a solicitação e mediante a emissão da Nota de Empenho. 
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4.3. As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas através de Nota 

de Empenho, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação 

vigente e na proposta vencedora. 

4.4. As notas de empenho serão entregues ao(s) adjudicatário(s) depois da 

homologação e somente dentro do prazo de validade da proposta, sendo emitida uma nota 

de empenho para que pedido. 

4.5. No ato da entrega será procedida a avaliação da qualidade dos produtos ora 

licitados com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem 

especificadas no edital. 

4.6. No entanto, é facultado à CONTRATANTE proceder ao Recebimento 

Provisório para posterior verificação, com a convocação da CONTRATADA para, se 

quiser, participar do ato de conferência, verificação e análise. 

4.7. Em caso de troca do produto, em função da inadequação aos termos deste 

Edital todos os custos de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de 

estoques relativos ao período, deverão correr por conta exclusiva da CONTRATADA. 

4.9. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela Secretaria que o solicitou 

não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade do produto entregue 

dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados neste edital. 

4.10. O recebimento final dos objetos constantes do anexo I, deste edital, somente 

se efetivará após análise detalhada sob adequação às especificações requeridas. 

4.11. A CONTRATADA é a única responsável pelos danos ocasionados a 

terceiros em decorrência de defeitos apresentados nos materiais fornecidos, obrigando-se a 

ressarcir a CONTRATANTE de todos os prejuízos que este tiver em decorrência dos 

defeitos apresentados. 

4.12. Os produtos que apresentarem defeitos dentro do prazo de validade deverão 

ser repostos ou substituídos num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a 

partir da solicitação da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES A SEREM APLICADAS A 

CONTRATADA QUE DESRESPEITAR AS CLÁUSULAS DA LEI E DO EDITAL: 

5.1. ADVERTÊNCIA 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

5.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da 

aplicação de multa moratória. 

5.1.2. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da entidade, independentemente da aplicação de multa 

moratória. 

 5.2. MULTA 

O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa 

por inexecução contratual: 

 5.2.1 - MULTA MORATÓRIA 

I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no 

cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos 

assumidos. 

II - A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido 

de atraso na entrega dos serviços a contar da emissão da Ordem de Serviço, sobre o valor 

da NOTA DE EMPENHO. 

 

 5.2.2 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% 

(dez por cento) ao mês, pró-rata-dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção 

monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano. 

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por 

culpa da CONTRATADA implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

da proposta, independentemente da penalidade de suspensão. 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

106 
 

 5.3. SUSPENSÃO 

5.3.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de 

São Pedro do Sul/RS destina-se a punir inadimplente na execução do contrato por fatos 

graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da 

intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes períodos: 

5.3.2. Por 06 (seis) meses: 

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado 

prejuízo à entidade. 

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção 

de advertência. 

5.3.3. Por 01 (um) ano: 

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela CONTRATADA visando 

frustrar seus objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de 

promover novo procedimento licitatório. 

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato dentro do prazo estabelecido. 

5.3.4. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão 

do contrato; 

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 

em parte, para participar da licitação; 

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar 

com a entidade; 

5.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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5.4.1. A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública será proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses: 

I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade; 

II - Evidência de atuação com interesses escusos; 

III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades; 

5.4.2. Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de São Martinho da 

Serra/RS, poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a 

Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão 

de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término. 

5.4.3. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de 

transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a Administração. 

5.5. As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com a quantidade do 

produto entregue no mês anterior, desde que tenha sido atestada a conformidade do mesmo 

com as exigências contratuais, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados 

da apresentação dos documentos de cobrança, na Conta Corrente n°.................., 

Agência.............., do Banco................ 

6.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da 

estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o 

protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e 

indenização pelos danos decorrentes. 

6.3. Para efeito de pagamento, o CONTRATANTE procederá às retenções 

tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
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6.4. O CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores 

correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será 

precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a 

ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

6.6. É vedado a CONTRATADA transferir á terceiros os direitos ou créditos 

decorrentes do contrato. 

6.7. Será dispensada a atualização financeira, correspondente ao período 

compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que o 

atraso no pagamento não seja superior a quinze dias. 

6.8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 

autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação 

da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não 

caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a 

quem deu causa. 

6.9. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 

6.10. As despesas com a aquisição do objeto correrão por conta do exercício 

financeiro e conforme  indicação de cada secretaria: 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

7.1. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo 

com o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante solicitação da 

CONTRATADA, desde que acompanhada de documentos que comprovem (notas fiscais 

de aquisição dos produtos ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados 

pelo Município) convincentemente, a procedência do pedido. 

7.1.1. Eventuais pedidos de realinhamento de preços deverão ser protocolados e 

encaminhados à CONTRATANTE, com os devidos comprovantes, para posterior análise e 

negociação. 
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7.1.2. A CONTRATADA não poderá praticar preços realinhados sem a devida 

aprovação do pedido de que trata o item anterior, pela CONTRATANTE, sob pena de 

serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital e/ou o cancelamento do preço, tão 

pouco se negar a entregar os materiais enquanto não seja analisado ou deferido o pedido de 

reajuste/readequação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

8.1. Aplica-se a este Termo, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA NONA - DA LICITAÇÃO 

9.1. Para a contratação do fornecimento dos objetos deste instrumento, foi 

realizada licitação na modalidade do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 

007/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

10.1. Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, o 

instrumento convocatório da licitação, proposta e anexos. 

10.1.1. O presente Termo vincula-se ao Edital da licitação e à proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

11.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado pela administração, nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer 

instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do 

seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar 

ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar 

o bom cumprimento da contratação. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

110 
 

12.1.1. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido neste 

Termo. 

12.2. A fiscalização direta do cumprimento do presente Contrato ficará a cargo da 

Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS 

PARTES 

13.1. Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato 

nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados. 

13.1.1. Constituem obrigações do Contratante: 

13.1.2. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Contrato. 

13.1.3. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do 

produto seja executada na forma estabelecida no Edital e Contrato. 

13.1.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 

encontradas na prestação do fornecimento. 

13.1.5. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades 

regulamentares e contratuais. 

13.1.6. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

controle de qualidade do fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais 

referentes a entrega efetiva do material. 

13.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

13.2.1 Prestar o fornecimento na forma ajustada; 

13.2.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente contrato; 

13.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 
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13.2.4. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 

assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

13.2.5. Cumprir todos os itens e obrigações previstos em edital, independente de 

transcrição; 

13.2.6. Obriga-se também a substituir, sem custos adicionais e no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, qualquer item defeituoso, deteriorado por ocasião da entrega; 

13.2.7. Fornecer todo o produto em condições reais de consumo sem riscos à 

saúde; 

13.2.8. Constar na embalagem do produto o prazo de validade; 

13.2.9. Os produtos deverão constar em sua embalagem data de sua inspeção e 

selo de qualidade expedido pelo órgão fiscalizador competente, bem como data de 

fabricação e vencimento impressos em sua embalagem; 

13.2.10. Entregar o produto em São Martinho da Serra; 

13.2.11.  Apresentar produtos de 1ª qualidade; 

13.2.12. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas 

atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões; 

13.2.13. Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que 

porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do 

fornecimento contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1 Constituem motivos para rescisão do contrato: 

14.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

14.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

e prazos. 

14.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados. 

14.1.4. O atraso injustificado no início do fornecimento. 
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14.1.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração. 

14.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas neste edital e no contrato. 

14.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

14.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 

§ 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 

14.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

14.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

14.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato. 

14.1.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 

14.1.13. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 

nº. 8.666/93. 

14.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 

mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

14.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em 
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caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura ao 

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação. 

14.1.16. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

14.1.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

14.1.18. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de 

procedimento administrativo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 

todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

16.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada 

como prova de entrega de documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo 

CONTRATANTE, de Nota de Empenho e solicitação da Secretaria competente do qual 

constará todas as especificações necessárias. 

17.1.1. O CONTRATANTE enviará a Nota de Empenho à CONTRATADA, nos 

dias úteis, dentro do horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 15h00min. 

17.1.2. O CONTRATANTE não se responsabilizará pela entrega de material, sem 

a respectiva nota de empenho. 

17.1.3. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a CONTRATADA 

fica obrigada a fornecer os itens que lhe foram adjudicados, nas quantidades indicadas pelo 

CONTRATANTE em cada Nota de Empenho. 
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17.1.4. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao 

CONTRATANTE contratar ou não os fornecimentos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  

 

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Maria - RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após 

lido, conferido e achado conforme é assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual teor,  

pelas partes e 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

São Martinho da Serra, __ de ____________ de 2020. 

 

______________________________ _______________________________ 

Gilson de Almeida Nome Empresa 

Prefeito Municipal  Representante Legal 
CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

               __________________________                   _______________________ 

                   Alcione de Almeida                                  Secretário(a) de   (............) 

                  Procurador Jurídico                                    Fiscal do Contrato 
                    OAB/RS: 74.386 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

115 
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

  

 

 


