
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
Secretaria Municipal da Administração e Gestão Financeira
Processo Administrativo nº 60/2015 
Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Edital  de  pregão  para  aquisição  de  material  de
limpeza  para  manutenção  das  atividades  das
secretarias, conforme especificado neste Edital.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna
público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 (nove) horas do dia 27 do mês de outubro
do ano de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 609,
se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 69/2015, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a aquisição de material de limpeza,  sendo
este edital exclusivo para ME e EPP conforme determinação da Lei 147/2014, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 2.033, de 03
de janeiro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93, sendo  na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

1 - DO OBJETO:
1.1  -  O presente  Pregão  Presencial  tem por  objeto  a  aquisição  de  material  de  limpeza, conforme
quantitativos e especificações descritos abaixo:

Item Qtde Unid Descrição
Valor

Unitário
Valor
Total

01 114 Lt

Álcool  etílico hidratado – para  uso doméstico -
46º INPM, com registro do responsável químico,
registro no INMETRO, com data de envasamento,
nº de lote e validade na embalagem, com tampa
de rosca para facilitar o manuseio. Frasco plástico
de 1000 ml

02 323 Lts

Água sanitária com autorização de funcionamento
fabricante  Anvisa, composição  química  –
composição: hipoclorito de sódio 2% a 2,5% p/p
de cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de
cálcio e água; princípio ativo: hipoclorito de sódio
embalagem com 2 litros.

03 107 Kg Sabão em pó azul granulado, com ação amaciante
e alto  poder de dissolução,  composição química
tensoativo  aniônico,  coadjuvantes,  sinergistas,
branqueadores  ópticos,  enzimas,  corante,
fragrância  e  água.  Princípio  ativo:  linear  alquil



benzeno  sulfonato  de  sódio.  Embalagem  de  1
quilo.

04 56 Un
Álcool  gel  antisséptico  70%,  glicerinado,
embalagem de 500 ml.

05 310 Un

Detergente  líquido  para  louça  e  talheres,
concentrado  neutro,  biodegradável  embalagem
500  ml.  Composição:  tensoativos  aniônicos,
tensoativo anfótero, neutralizante, seqüestrante, 5-
cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona,  2-metil-4-
isotiazolin-3-ona,  espessante,  corante,  essência e
água.- Componentes ativos: linear alquil sulfonato
de sódio, lauril éter sulfato de sódio e cocoamido
propil betaína

06 07 Un
Balde  plástico,  reforçado,  com  alça  plástica,
capacidade mínima de 15 litros, espessura mínima
de 1,5mm.

07 03 Un
Vassoura  cerda  e  corpo  plástica  angulada
dimensões:  33  x  30  x  4  cm com  cabo  de  aço
revestido de plástico.

08 20 Un
Saco de  algodão alvejado,  54 x 78 cm,  branco,
para  limpeza  de  chão,  pré-amaciado,  100%
algodão, 300 g.

09 71 Un
Saco de algodão alvejado, 100 x 60 cm, branco,
para  limpeza  de  chão,  pré-amaciado,  100%
algodão, 200 g.

10 32 Un
Sabão  glicerina  a  base  de  ácidos  graxos  de
gordura, neutralizante, coadjuvantes, fragrância e
água. Tablete com 200 g.

11 24 Un

Cera líquida incolor alto-brilho para uso pisos e
assoalhos  composição  química   -  composição:
polímero  acrílico,  emulsão  de  polietileno
(antiderrapante),  surfactante,  plastificantes,
dispersante,  conservante,  corante,  fragrância  e
água. Embalagem 750 ml

12 8 Un
Rodo em plástico medindo 40 cm, borracha dupla
(0,5cm de  espessura),cabo de  madeira  revestido
em plástico.

13 32 Fardo

Papel  higiênico,   (papel  não  reciclado),  folha
dupla,  composto  de  100% de  fibras  celulósicas,
picotado,  com  relevo,  neutro,  fardo  com  16
pacotes de 04 unidades cada, rolo medindo 30 m x
10 cm, na cor branca.

14 310 Un

Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20 mm,
composto de fibra sintética abrasiva e espuma de
poliuretano.(Macia  e  áspera),  medida:110  mm,
largura: 70 mm, altura: 21 mm.

15 47 Un
Sabonete líquido perfumado. PH neutro, refil  de

800ml.
16 28 Pct c/ Papel higiênico rolão especial branco luxo folha

http://www.paodeacucar.com.br/produto/113600/vassoura-novica-bettanin
http://www.paodeacucar.com.br/produto/113600/vassoura-novica-bettanin


8 un
simples caixa com 08 un x 300 m. Fabricado com
60%  de  celulose  virgem  e  40%  de  fibras
recicladas de alta qualidade. 

17 07
Caixa
c/4800
folhas

Papel toalha interfolha branco 2 dobras 20,3 cm x
20  cm.  Caixa  com  4800  folhas  –  composição:
papel  toalha  interfolhado,  folha  simples,  com
gramatura de 20 grs/ m², 100% celulose virgem de
alta  absorção  e  bom índice  de  ru  (resistência  a
úmido).

18 180 Pct

Saco plástico, não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 100 litros, reforçado, espessura de
1,0  micras,  acondicionado,  contendo  cada
embalagem 5 unidades.

19 20 Pct

Saco plástico não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 50 litros, espessura de 0,08 micras,
acondicionado,  contendo  cada  embalagem  10
unidades.

20  250 Pct

Saco plástico não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 30 litros, espessura de 0,08 micras,
acondicionado,  contendo  cada  embalagem  10
unidades

21 23
Pct c/
100 un

Saco plástico para lixo doméstico em polietileno,
com fundo estrela  com capacidade de  15  litros,
com estanqueidade suficiente  para  que não haja
vazamento  de  lixo  líquido.  Com  espessura
mínima de 3 micra.

22 50 Un
Sabonete  em  barra  suave  comum  higiene
corporal, 90 gr

23 66 Kit
Desodorizador sanitário em pedra com suporte de
25g, aromas floral e lavanda.

24 07 Cx
Copo  plástico  descartável,  180  ml,  caixa  com
2500 copos cada.

25 28 Tb

Inseticida  em  spray.  Características  da
embalagem:  possuir  válvula  de  segurança,
fórmula  com  água,  inodoro,  multi-inseticida,
inclusive para o mosquito da dengue, não conter
CFC. Apresentar informações complementares no
caso desintoxicação. Frasco com 400ml. Prazo de
validade não inferior a 18 meses

26 16 Pct

Esponja  de  lã  de  aço.  Em  carbono,  retangular,
textura  macia  e  isenta  de  sinais  de  oxidação,
90mmx40mmx60g.  Embalagem  pacote  com  8
unidades.

27 82 Un
Flanela de algodão, para limpeza, material 100%
algodão, embainhadas. Medidas (40 x 60 cm)

28 06 Un Rodo mop esponja em PVA com 33 cm cabo em
aço  inox  em  duas  partes; com  jogo  roletes;
alavanca de torção em metal  ponteiras e  cabeça
em  plástico.  



Comprimento do cabo aberto: 118 cm
29 06 Un Refil para rodo mop em espuma PVA com 33 cm

30 38 Par

Luvas em látex resistente;  palma antiderrapante;
interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor
amarela.  Tamanho  M  de  acordo  com  a  ABNT
NBR 13.393

31 105 Un

Saponáceo cremoso com detergente. Composição:
tensoativos  aniônico,  alcalinizante,  agente
abrasivo,  agente  de  branqueamento  e  essência
(pinho,  limão).  Tampa  abre-fecha  
-  contém  tensoativo  biodegradável.  Embalagem
plástica de 300grs.

32 10 Un
Desodorizador  spray  para  ambiente,  frasco  com
no mínimo 360 ml

33 03 Un
Limpa  vidros,  contém  em  sua  fórmula
desengraxante e desincrustante que removem com
mais facilidade a sujeira. Com 500 ml.

34 10
Pct c/ 5

und

Pano  de  limpeza  multiúso  antibacteriano  azul,
medindo  60x33  cm.  Embalagem  com  05
unidades.

35 03 Cx

Limpa  piso  diluível.  Perfume  de  lavanda. Para
aplicação em pisos frios como cerâmica, lajotas,
paviflex, cascolac, sinteco e carpetes de madeira.
Incolor. Embalagem com 500ml. Caixa c/ 12 un.

36 02 Pct
Prendedor  de  roupas  em  plástico.  Composição
plástico e aço. Pacote com 12 unidades.

37 112 Un

Desinfetante  bactericida  líquido;  Embalagem de
02  litros.  Aromas  de  limão,  pinho,  eucalipto  e
talco.  Composição:  cloreto  de  benzalcônio,
glutaraldeído,  emulsificante,  sequestrante,  metil-
isotiazolinona  e  cloro-metil-isotiazolinona,
corante, essência e água.

38 30 Un Pano de Prato. 100% algodão 66X40 cm

39 02 Un
Pá  para  lixo  plástica  dimensões.  Comprimento:
27,3 cm, largura: 22,3 cm e altura: 7,0 cm

40 03 Un
Escova de  plástico  oval  para  limpeza  em geral.
Aproximadamente  dimensões:  11,6  x  6,6  x  4,1
cm, cerdas de nylon

41 68 Un
Vassoura de palha (100% palha de sorgo).  Com
cabo. Com três a quatro costuras isenta de mofo.
Medidas: 35x52x4cm cabo de madeira com 85cm.

42 04 Un Lixeira de plástico com tampa basculante 30 litros

43 05 Un

Escova sanitária. Dimensões: 37,5 x 14 x 12,5 cm
com cerdas  em formato  circular,  permite  que  a
escova  limpe  as  bordas  do  vaso  sanitário  com
maior  desenvoltura.  Prática  e  funcional,  possui
suporte para armazenagem da escova.

44 02 Un Corda para varal de nylon nº 05 com 10 m.
45 05 Un Isqueiro – acende 3.000 vezes, selo holográfico do

http://www.utilplast.com.br/lixeira-de-plastico-com-tampa-basculante-30-litros---194-194/p


INMETRO que garante originalidade, qualidade e
segurança.

46 05 Un Toalha de rosto de algodão, colorida.

2 -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1 - - As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

03.01 – Secretaria de Administração e Gestão Financeira
2009 – Manutenção da Secretaria de Administração e Gestão Financeira
3.3.90.30 – Material de Consumo
Recurso 01
06 – Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
06.02 – Gastos no Ensino c/ Recursos FUNDEB
2099 – Manutenção do Ensino Fundamental c/ Recurso FUNDEB
3.3.90.30 – Material de Consumo
Recurso 031
3 – DA PARTICIPAÇÃO:

3.1  –  Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que atender a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos. 

3.2 – Os licitantes  arcarão com todos os custos decorrentes  da elaboração e apresentação  de  suas
propostas.

3.3 – A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, podendo ser
exigida a comprovação a qualquer tempo.

3.4 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a)  Concordatárias  ou  em  processo  de  falência,  sob  concurso  de  credores,  em  dissolução  ou  em
liquidação;

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por
esta tenham sido declaradas inidôneas;

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,
qualquer que seja sua forma de constituição, estejam participando concomitantemente no processo
licitatório;

d) Demais pessoas físicas ou jurídicas que a lei proíba.

e)  Não  será  aceito  apenas  os  envelopes  das  empresas.  Devendo  estes  estar  acompanhados  de  um
representante legal na data da abertura.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

4.1 – Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 3 deste edital,
deverá  apresentar  a  sua  proposta  de  preço  e  documentos  de  habilitação  em  envelopes  distintos,
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a
seguinte inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO - RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

CNPJ



EMAIL

FONE/FAX

-------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO - RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

CNPJ

EMAIL

FONE/FAX

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

5.1 – A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente munido
de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a  Carteira de
Identidade e cópia desta, ou outro documento equivalente.

5.2  –  O  credenciamento  far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  de  procuração  ou  instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

5.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, deverão estar expressamente dispostos
no Estatuto ou Contrato Social, sendo apresentada a cópia deste.

5.4 – Apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos habilitatórios
(ANEXO I).

5.5 – Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

5.6  –  A  empresa  que  pretender  se  utilizar  dos  benefícios  previstos  nos  art.  42  a  45  da  Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos subitens 8.16 a 8.19 e 9.2.3, deste
edital, deverão apresentar, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda, Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial ou documento oficial equivalente.

5.6.1 – As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos subitens 8.16 a 8.19 e 9.2.3,
deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também
apresentem, no momento do credenciamento,  declaração, firmada por contador de que se enquadram
no limite de receita referido acima.

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

6.1 – No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 -
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

6.2 –  Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos,  não será aceita a
participação de nenhuma licitante retardatária.



6.3 – Serão abertos os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇO, sendo feita a sua conferência e
posterior rubrica.

7. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 01:

7.1 – A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser
apresentada em folhas, sequencialmente, numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada
pelo representante legal da empresa com carimbo da empresa, ser redigida em linguagem clara,
sem rasuras,  ressalvas ou entrelinhas,  e  deverá conter:  nome ou razão social  do proponente. NÃO
SERÁ ACEITO PROPOSTAS MANUSCRITAS.

7.1.1 – A proposta deverá, obrigatoriamente, descrever por completo o produto ofertado, mencionando
marca do produto sob pena de desclassificação do item.

7.1.1.1  –  As propostas  não  poderão  impor  condições  ou  conter  opções,  somente  sendo  admitidas
propostas que ofertem apenas uma cotação para cada item no objeto desta licitação.

7.1.2 – Constar na proposta o preço unitário e total, indicado em moeda nacional, onde deverão estar
incluídas  quaisquer  vantagens,  abatimentos,  impostos,  taxas  e  contribuições  sociais,  obrigações
trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais e  comerciais,  que eventualmente incidam sobre a  operação ou,
ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora, sempre que
adquirido o objeto desta licitação.

7.1.2.1 – Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo,
duas casas decimais após a vírgula,  sendo desprezadas as demais,  se houver,  também em eventual
contratação.

7.1.3 – A simples apresentação da proposta, por si só implicará a plena aceitação por parte do licitante
de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1  –  As  propostas  serão  julgadas  e  adjudicadas  pelo  MENOR PREÇO  POR ITEM,  conforme
definidos neste Edital e seus Anexos.

8.2 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de
menor preço e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer
novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

8.3 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão
as  autoras  das  melhores  propostas,  até  o  máximo  de  03  (três),  oferecer  novos  lances,  verbais  e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

8.4 – No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores
serão  convidadas,  individualmente,  a  apresentarem novos  lances,  verbais  e  sucessivos,  em valores
distintos  e  decrescentes,  a  partir  da  autora  da  proposta  de  maior  valor  e  os  demais  em  ordem
decrescente de valor.

8.5  –  Caso  duas  ou  mais  propostas  iniciais  apresentem preços  iguais,  será  realizado  sorteio  para
determinação da ordem de oferta dos lances.

8.6 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
obedecida a ordem prevista nos subitens 8.3 e 8.4.

8.6.1 – Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apresentar nova proposta.

8.7 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

8.7.1 – A diferença entre cada lance não poderá ser inferior ao que será estabelecido pelo pregoeiro no
decorrer da sessão.

8.8 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constantes no item 15 deste edital.



8.9  –  O desinteresse  em apresentar  lance  verbal,  quando  convocada  pelo  pregoeiro,  implicará  na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos
lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de
ordenação das propostas.

8.10 – Caso não seja ofertado nenhum 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 a proponente para que seja obtido preço melhor.

8.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.12  –  Encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  ofertas,  de  acordo  com  o  menor  preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo.

8.13 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada
de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

8.14 – Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às exigências contidas no objeto desta
licitação;  forem  omissas  em  pontos  essenciais,  de  modo  a  ensejar  dúvidas;  afrontem  qualquer
dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 7; contiverem opções
de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

8.14.1 - 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.

8.15 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

8.16 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44,
§2º,  da  Lei  Complementar  123/06,  sendo  assegurada,  como critério  do  desempate,  preferência  de
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao
subitem 5.7, deste edital.

8.16.1  –  Entende-se  como  empate  ficto  aquelas  situações  em que  as  propostas  apresentadas  pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até
5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

8.17 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a – A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor
valor  será  convocada para  apresentar,  no prazo de 60 (sessenta)  segundos,  nova proposta,  inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b – Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea
anterior,  não  apresentar  nova  proposta,  inferior  à  de  menor  preço,  será  facultada,  pela  ordem  de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,
que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.16.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no
prazo previsto na alínea a deste item.

8.18 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências
do subitem 8.16 deste  edital,  será  declarado vencedor  do certame o licitante  detentor  da  proposta
originariamente de menor valor.

8.19 – O disposto nos subitens 8.16 a 8.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

8.20 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros,
o  registro  das  licitantes  credenciadas,  as  propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem  de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.



8.21  –  A sessão  pública  não  será  suspensa,  salvo  motivo excepcional,  devendo todas  e  quaisquer
informações  acerca  do  objeto  serem  esclarecidas  previamente  junto  ao  setor  de  Licitações  deste
Município.

8.22 – Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

9. DA HABILITAÇÃO -  ENVELOPE Nº 02:

9.1 – Para fins de habilitação neste pregão a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02,
os seguintes documentos:

9.1.1 – Apresentar declaração, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir sua
habilitação neste certame, bem como o cumprimento do disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal
8.666/93, conforme modelo de declaração, constante no ANEXO II deste Edital.

9.1. 2 - – Declaração assinada pelo responsável legal da empresa da plena aceitação dos termos do
Edital.

9.1.3 – Pa  ra a HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a – Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;

c – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;

d – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).

9.1.4– Para verificação da REGULARIDADE FISCAL:

a)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  do  Estado,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do
cadastro, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes no Município - ALVARÁ

c)  Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal (Certidão  negativa  de  Débito  de  Tributos  e
Contribuições Federais expedidas pela secretaria da Receita Federal e Certidão negativa de Débitos
quanto a dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da fazenda nacional);

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

f) Prova de Regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

9.1.5 – Para verificação da REGULARIDADE TRABALHISTA:

a)  Prova  da  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43.

9.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.2.1  –  Se  a  documentação  da  habilitação  não  estiver  completa  e  correta  ou  contrariar  qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro poderá considerar o proponente inabilitado.

9.2.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa
oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

9.2.3 – A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao subitem
5.7, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no subitem



9.1.3,  deste  edital,  terá  sua  habilitação  condicionada  à  apresentação  de  nova  documentação,  que
comprove a sua regularidade em 05(cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora
do certame.

9.2.4 – O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.

9.2.5 – Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.2.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

9.2.6 – O benefício de que trata o subitem 9.2.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

9.2.7  –  A não  regularização  da  documentação,  no  prazo  fixado  no  subitem  9.2.3,  implicará  na
inabilitação  do  licitante  e  a  adoção  do  procedimento  previsto  no  subitem 10.2,  sem prejuízo  das
penalidades previstas no item 14 deste edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO:

10.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço
unitário será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.2 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente,  até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor.

10.3 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a
seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso,
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do
direito de recorrer por parte da licitante.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1  –  Tendo  a  licitante  manifestado  motivadamente,  na  sessão  pública  do  pregão,  a  intenção  de
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

11.2 – Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de
que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a
todas, vista imediata do processo.

11.3 – Nos eventuais atos de recurso, o interessado deverá obedecer ao procedimento abaixo:

11.3.1 – somente serão válidos os documentos originais, enviados pelo correio ou pessoalmente pela
empresa, protocolados na Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Júlio de Castilhos, 609, centro, no
horário das 08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h; ou

11.3.2  –  quando  encaminhados  via  e-mail  deverão  ser  digitalizados  e  contiver  a  assinatura  do
responsável pela empresa, no seguinte e-mail: licitacao@faxinaldosoturno.rs.gov.br, sendo recebidos
exclusivamente neste endereço de e-mail.

11.3.3 – somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida.

11.4  –  O  recurso  terá  efeito  suspensivo  e  o  seu  acolhimento  importará  a  invalidação  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do contrato
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11.6 – A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

11.7  –  O  recurso  será  dirigido  à  autoridade  superior,  por  intermédio  daquela  que  praticou  o  ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa
à demora.

12- DOS PRAZOS E DA ENTREGA DO OBJETO
12.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente, será expedido em favor da(s) empresa(s)
vencedora(s) a Autorização de Faturamento, visando a execução do objeto desta licitação nos termos
deste Edital. 
12.2 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) entregar as mercadorias, objeto do presente edital, em
até 10 (dez) dias quando já recebida a Autorização de Faturamento.
12.3 - As mercadorias deverão ser entregues nos locais mencionados na Autorização de Fornecimento
na cidade de Faxinal do Soturno, RS.
13. DO PAGAMENTO:

13.1 – O pagamento será efetuado em até 40 (quarenta) dias a contar da entrega do objeto, devidamente
acompanhado do documento fiscal.

13.1.1 – O pagamento se dará, preferencialmente, através de depósito bancário, para crédito em banco,
agência e conta-corrente indicados pela licitante.

13.2 - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá ser discriminada contendo todos os itens
homologados no objeto desta licitação. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento
do prazo de pagamento na mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer acréscimo de
valores a título de juros, multa ou correção monetária.
13.3 -  O Município reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o produto for entregue em
desacordo com as especificações constantes desde instrumento. 
13.4 – O documento fiscal emitido pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do Processo, número do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

13.5- Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste.

13.6 – Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV
do período, ou outro  índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.

14. DAS PENALIDADES:

14.1  –  No caso  de  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato  ou  de  sua  inexecução  parcial,  o
Município reserva-se o direito de aplicar multa de 5% (cinco por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco)
dias  sobre o valor  do contrato,  além das demais  sanções previstas  no artigo 87 da Lei  Federal  n.
8.666/93, quais sejam:

14.1.1 – Advertência;

14.1.2 – Multa de 10% (dez por cento) do valor atual do contrato ou outro instrumento hábil, pela
rescisão unilateral;

14.1.3  –  Suspensão  temporária  da  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos ou enquanto perdurem os motivos determinantes
da punição;

14.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a



Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.

14.1.5 – As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente.

14.1.6 – As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de créditos
decorrentes do contrato até os limites do valor apurado.

14.1.7  –  Nenhum  pagamento  será  efetuado  pela  Administração  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer  obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplência contratual.

15. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

15.1 – Constituem direitos do Município, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e
direito da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2 – Constituem Obrigações do Município:
a – Efetuar o pagamento em tempo, lugar e forma estabelecidos no Contrato;
b – Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do produto seja executada na
forma estabelecida no presente Edital e Contrato;
c  –  Notificar,  por  escrito,  à  Contratada  quaisquer  irregularidades  encontradas  na  prestação  do
fornecimento;
d – Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;
e – 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.
15.3 – Constituem obrigações da Contratada:
a – Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b  –  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;
c – Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas previdenciários, tributários,
fiscais e comerciais;
d – Cumprir todos os itens e obrigações previstos em edital, independente de transcrição;
e  –  Obriga-se  também  a  substituir,  sem  custos  adicionais  e  no  prazo  de  05  dias,  qualquer  item
defeituoso, deteriorado por ocasião da entrega;
f – Fornecer todo o produto em condições reais de uso;
g – Apresentar produtos de primeira qualidade;
h – Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;
i – Notificar o Contratante, por escrito, de todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou
embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento contratado.
16. DA RESCISÃO
16.1 – Constituem motivos para rescisão do contrato:
a – o não cumprimento e/ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
b – o atraso injustificado no fornecimento;
c – a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e
no contrato;



e  –  o  desatendimento  das  determinações  regulares  da  autoridade  designada  para  acompanhar  e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
f – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do artigo 67 da Lei
8.666/93;
g – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
h – a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
i – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
j – 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;
k – 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;
l – 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,  independemente  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;
m – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
fornecimento do objeto, 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;
n – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato;
o – descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis;
p  –  a  rescisão,  devidamente  motivada  nos  autos,  será  precedida  de  procedimento  administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
17. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
17.1 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital,
bem como com preços  unitários  e/ou  global  superestimados  ou  inexequíveis,  conforme  Termo de
Referencia (ANEXO IV).
17.2  As  propostas  que  apresentarem  valor  superestimados  ou  inexequíveis  previsto  no  termo  de
referência não serão aceitas  e  será anulado o item superior  ao estimado pelo Município,  que está
disposto no Anexo IV – Termo de Referência.
18. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

18.1 – Segundo o art. 41 §1º “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei”, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)dias úteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

18.2  –  O  interessado  em  apresentar  impugnação  ao  presente  edital  deverá  observar  os  seguintes
procedimentos:

18.2.1 – A impugnação deverá ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do
impugnante em via original;

18.2.2 – a impugnação será recebida no protocolo geral da Prefeitura, sito a Rua Júlio de Castilhos,
609, Centro no horário das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h; ou

18.2.3  –  a  impugnação  poderá  ser  encaminhada  por  correio  eletrônico  (e-mail),  para  o  endereço:
licitacao@faxinaldosoturno.rs.gov.br.  Nesse  caso  o  documento  original  deverá  ser  digitalizado  e
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encaminhado em anexo à mensagem, para que no setor de licitações seja impresso e registrado no
protocolo  geral  da  prefeitura  municipal.  O  impugnante  receberá  mensagem  eletrônica  com  a
confirmação do recebimento e número de registro do protocolo.

18.2.4  – somente  será  apreciado o teor  dos documentos protocolados  na forma definida  nos itens
anteriores.

18.2.5  –  em  caso  de  procedência  da  impugnação,  se  for  o  caso,  será  marcada  nova  data  para  a
realização do certame.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1 – Os prazos indicados neste Edital serão contados nos termos do artigo 110 da Lei Federal n.
8.666/93.
19.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão 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.
19.3 – Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as exigências
deste Edital e seus Anexos.
19.4 – As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou contratadas, na
hipótese de chegar ao conhecimento desta Prefeitura a apresentação de documentos adulterados ou
falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas.
19.5 – Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma ordenada em
conformidade com o Edital.
19.6 – Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu estabelecimento
matriz.
19.7 – À Autoridade Competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos termos
do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93.
19.8 – 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.
19.9 – 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.
19.10 – 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.
19.11 – Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
Fica  eleito  o Foro  da  Comarca  de  Faxinal  do  Soturno para  dirimir  quaisquer  litígios  oriundos  da
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado
que seja.
E para que seja do conhecimento de todos os interessados, é  expedido o presente Edital  que será
publicado na forma da Lei.
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO, AOS CINCO
DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Volnei Colvero Savegnago
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.

___________________________
Eliana Prevedello Rubin

OAB/RS 83201

Registre-se e Publique-se
Em 05/10/2015.



ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 06/2015

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

____________________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº _______________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.
(a) _________________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº
__________________________,  CPF  nº  ________________,  sediada
_________________________________________________, declara, sob as penas da lei, para fins do
disposto no inciso VII da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002,  que cumpre com os requisitos de
habilitação previstos no item 9 do edital do Pregão Presencial nº 06/2015.

Local e Data

____________________________________

Nome e número de Identidade do declarante



ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL 06/2015

DECLARAÇÃO

___________________________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ
nº  __________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.(a)
_______________________________________,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
__________________________, CPF nº __________________________, DECLARA que:

a) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter
ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e

b) para fins  do disposto no inciso V do art.  27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:  emprega  menor,  a  partir  de  quatorze  anos,  na  condição  de  aprendiz.  (Acrescentar  essa
ressalva na declaração, caso afirmativo).

Local e Data

________________________________

Representante Legal

 



ANEXO III

CONTRATO Nº XX/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº /2015 

A PREFEITURADO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO,   com sede  a  Rua  Júlio  de
Castilhos, 609 -  Bairro Centro,  inscrita no CNPJ nº.  88.488.341/0001-07 neste ato representado  pelo
Excelentíssimo  Prefeito  Municipal  Sr.   Volnei  Colvero  Savegnago,  doravante  denominada
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa XXXXXX,  inscrita no CNPJ/MF sob nº
XXXXX, sito a rua XXXX,   doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o
que segue: 
 
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1 – Fornecimento de material conforme itens e quantidades descritas abaixo:

Item Qtde Unid Descrição
Valor

Unitári
o

Valor Total

01 114 Lt

Álcool  etílico hidratado – para  uso doméstico -
46º INPM, com registro do responsável químico,
registro no INMETRO, com data de envasamento,
nº de lote e validade na embalagem, com tampa
de rosca para facilitar o manuseio. Frasco plástico
de 1000 ml

02 323 Lts

Água sanitária com autorização de funcionamento
fabricante  Anvisa, composição  química  –
composição: hipoclorito de sódio 2% a 2,5% p/p
de cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de
cálcio  e  água;-  princípio  ativo:  hipoclorito  de
sódio embalagem com 2 litros

03 107 Kg

Sabão em pó azul granulado, com ação amaciante
e alto  poder de dissolução,  composição química
tensoativo  aniônico,  coadjuvantes,  sinergistas,
branqueadores  ópticos,  enzimas,  corante,
fragrância  e  água.  Princípio  ativo:  linear  alquil
benzeno  sulfonato  de  sódio.  Embalagem  de  1
quilo.

04 56 Un
Álcool  gel  antisséptico  70%,  glicerinado,
embalagem de 500 ml.

05 310 Un Detergente  líquido  para  louça  e  talheres,
concentrado  neutro,  biodegradável  embalagem
500  ml. Composição:  tensoativos  aniônicos,
tensoativo anfótero, neutralizante, seqüestrante, 5-
cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona,  2-metil-4-



isotiazolin-3-ona,  espessante,  corante,  essência e
água.- Componentes ativos: linear alquil sulfonato
de sódio, lauril éter sulfato de sódio e cocoamido
propil betaína

06 07 Un
Balde  plástico,  reforçado,  com  alça  plástica,
capacidade mínima de 15 litros, espessura mínima
de 1,5mm.

07 03 Un
Vassoura  cerda  e  corpo  plástica  angulada
dimensões:  33  x  30  x  4  cm com  cabo  de  aço
revestido de plástico.

08 20 Un
Saco de  algodão alvejado,  54 x 78 cm,  branco,
para  limpeza  de  chão,  pré-amaciado,  100%
algodão, 300 g.

09 71 Un
Saco de algodão alvejado, 100 x 60 cm, branco,
para  limpeza  de  chão,  pré-amaciado,  100%
algodão, 200 g.

10 32 Un
Sabão  glicerina  a  base  de  ácidos  graxos  de
gordura, neutralizante, coadjuvantes, fragrância e
água. Tablete com 200 g.

11 24 Un

Cera líquida incolor alto-brilho para uso pisos e
assoalhos  composição  química   -  composição:
polímero  acrílico,  emulsão  de  polietileno
(antiderrapante),  surfactante,  plastificantes,
dispersante,  conservante,  corante,  fragrância  e
água. Embalagem 750 ml

12 8 Un
Rodo em plástico medindo 40 cm, borracha dupla
(0,5cm de  espessura),cabo de  madeira  revestido
em plástico.

13 32 Fardo

Papel  higiênico,   (papel  não  reciclado),  folha
dupla,  composto  de  100% de  fibras  celulósicas,
picotado,  com  relevo,  neutro,  fardo  com  16
pacotes de 04 unidades cada, rolo medindo 30m x
10cm, na cor branca

14 310 Un

Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20 mm,
composto de fibra sintética abrasiva e espuma de
poliuretano.(Macia  e  áspera),  medida:110  mm,
largura: 70 mm, altura: 21 mm.

15 47 Un
Sabonete líquido perfumado. PH neutro, refil  de

800ml.

16 28
Pct c/
8 un

Papel higiênico rolão especial branco luxo folha
simples caixa com 08 un x 300 m. Fabricado com
60%  de  celulose  virgem  e  40%  de  fibras
recicladas de alta qualidade. 

17 07
Caixa
c/4800
folhas

Papel toalha interfolha branco 2 dobras 20,3 cm x
20  cm.  Caixa  com  4800  folhas  –  composição:
papel  toalha  interfolhado,  folha  simples,  com
gramatura de 20 grs/ m², 100% celulose virgem de
alta  absorção  e  bom índice  de  ru  (resistência  a
úmido).

http://www.paodeacucar.com.br/produto/113600/vassoura-novica-bettanin
http://www.paodeacucar.com.br/produto/113600/vassoura-novica-bettanin


18 180 Pct

Saco plástico, não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 100 litros, reforçado, espessura de
1,0  micras,  acondicionado,  contendo  cada
embalagem 5 unidades.

19 20 Pct

Saco plástico não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 50 litros, espessura de 0,08 micras,
acondicionado,  contendo  cada  embalagem  10
unidades.

20  250 Pct

Saco plástico não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 30 litros, espessura de 0,08 micras,
acondicionado,  contendo  cada  embalagem  10
unidades

21 23
Pct c/
100 un

Saco plástico para lixo doméstico em polietileno,
com fundo estrela  com capacidade de  15  litros,
com estanqueidade suficiente  para  que não haja
vazamento  de  lixo  líquido.  Com  espessura
mínima de 3 micra.

22 50 Un
Sabonete  em  barra  suave  comum  higiene
corporal, 90 gr

23 66 Kit
Desodorizador sanitário em pedra com suporte de
25g, aromas floral e lavanda.

24 07 Cx
Copo  plástico  descartável,  180  ml,  caixa  com
2500 copos cada.

25 28 Tb

Inseticida  em  spray.  Características  da
embalagem:  possuir  válvula  de  segurança,
fórmula  com  água,  inodoro,  multi-inseticida,
inclusive para o mosquito da dengue, não conter
CFC. Apresentar informações complementares no
caso desintoxicação. Frasco com 400ml. Prazo de
validade não inferior a 18 meses

26 16 Pct

Esponja  de  lã  de  aço.  Em  carbono,  retangular,
textura  macia  e  isenta  de  sinais  de  oxidação,
90mmx40mmx60g. 
Embalagem pacote com 8 unidades.

27 82 Un
Flanela de algodão, para limpeza, material 100%
algodão, embainhadas. Medidas (40 x 60 cm)

28 06 Un

Rodo mop esponja em PVA com 33 cm cabo em
aço  inox  em  duas  partes; com  jogo  roletes;
alavanca de torção em metal  ponteiras e  cabeça
em  plástico.  Comprimento  do  cabo  aberto:  118
cm

29 06 Un Refil para rodo mop em espuma PVA com 33 cm

30 38 Par

Luvas em látex resistente;  palma antiderrapante;
interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor
amarela.  Tamanho  M  de  acordo  com  a  ABNT
NBR 13.393

31 105 Un Saponáceo cremoso com detergente. Composição:
tensoativos  aniônico,  alcalinizante,  agente
abrasivo,  agente  de  branqueamento  e  essência



(pinho,  limão).  Tampa  abre-fecha  
-  contém  tensoativo  biodegradável.  Embalagem
plástica de 300grs

32 10 Un
Desodorizador  spray  para  ambiente,  frasco  com
no mínimo 360 ml.

33 03 Un
Limpa  vidros,  contém  em  sua  fórmula
desengraxante e desincrustante que removem com
mais facilidade a sujeira. Com 500 ml.

34 10
Pct c/ 5

und

Pano  de  limpeza  multiúso  antibacteriano  azul,
medindo  60x33  cm.  Embalagem  com  05
unidades.

35 03 Cx

Limpa  piso  diluível.  Perfume  de  lavanda. Para
aplicação em pisos frios como cerâmica, lajotas,
paviflex, cascolac, sinteco e carpetes de madeira.
Incolor. Embalagem com 500ml. Caixa c/ 12 un.

36 02 Pct
Prendedor  de  roupas  em  plástico.  Composição
plástico e aço. Pacote com 12 unidades.

37 112 Un

Desinfetante  bactericida  líquido;  Embalagem de
02  litros.  Aromas  de  limão,  pinho,  eucalipto  e
talco.  Composição:  cloreto  de  benzalcônio,
glutaraldeído,  emulsificante,  sequestrante,  metil-
isotiazolinona  e  cloro-metil-isotiazolinona,
corante, essência e água.

38 30 Un Pano de Prato. 100% algodão 66X40 cm.

39 02 Un
Pá  para  lixo  plástica  dimensões.  Comprimento:
27,3 cm, largura: 22,3 cm e altura: 7,0 cm

40 03 Un
Escova de  plástico  oval  para  limpeza  em geral.
Aproximadamente  dimensões:  11,6  x  6,6  x  4,1
cm, cerdas de nylon.

41 68 Un
Vassoura de palha (100% palha de sorgo).  Com
cabo. Com três a quatro costuras isenta de mofo.
Medidas: 35x52x4cm cabo de madeira com 85cm.

42 04 Un Lixeira de plástico com tampa basculante 30 litros

43 05 Un

Escova sanitária. Dimensões: 37,5 x 14 x 12,5 cm
com cerdas  em formato  circular,  permite  que  a
escova  limpe  as  bordas  do  vaso  sanitário  com
maior  desenvoltura.  Prática  e  funcional,  possui
suporte para armazenagem da escova.

44 02 Un Corda para varal de nylon nº 05 com 10 m.

45 05 Un
Isqueiro – acende 3.000 vezes, selo holográfico do
INMETRO que garante originalidade, qualidade e
segurança.

46 05 Un Toalha de rosto de algodão, colorida.

1.2 – Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se
nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial nº 19/2015; 
b) Processo Administrativo n° 60/2015. 

http://www.utilplast.com.br/lixeira-de-plastico-com-tampa-basculante-30-litros---194-194/p


1.2.1 – Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger o fornecimento do objeto contratado.

Cláusula Segunda – PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
2.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente, será expedido em favor da(s) empresa(s)
vencedora(s) a Autorização de Faturamento, visando a execução do objeto desta licitação nos termos
deste Edital. 
2.2 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) entregar as mercadorias, objeto do presente edital, em
até 07 dias quando já recebida a Autorização de Faturamento.
2.3 –  As  mercadorias  deverão  ser  entregues  nas  Secretarias  conforme  constará  no  Termo  de
Fornecimento, na cidade de Faxinal do Soturno, RS.
3.4. A entrega e transporte do objeto não terá nenhum ônus para a CONTRATANTE.

Cláusula Terceira – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

03.01 – Secretaria de Administração e Gestão Financeira
2009 – Manutenção da Secretaria de Administração e Gestão Financeira
3.3.90.30 – Material de Consumo
Recurso 01
06 – Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
06.02 – Gastos no Ensino c/ Recursos FUNDEB
2099 – Manutenção do Ensino Fundamental  c/ Recurso Fundeb
3.3.90.30 – Material de Consumo
Recurso 031

Cláusula Quarta -  CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
4.1  –  A cada  entrega  a  CONTRATADA enviará  Nota  Fiscal  Eletrônica   (NF-e)  para  o  e-mail
contabilidade@faxinaldosoturno.rs.gov.br ou entregará no setor de Finanças da Prefeitura.
4.2 -  Deverá estar indicado a Nota Fiscal Eletrônica  (NF-e)  o número do Pregão.
4.3 – O pagamento será efetuado em até  40 dias  posterior à  data de apresentação  da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e). 

Cláusula Quinta – PENALIDADES
5.1 – A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de contratar
com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60
meses conforme artigo 7º da Lei nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como
multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.
5.1.1 – As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub item precedente, não terão caráter 
compensatório, ma simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação
de  possíveis  danos,  perdas  ou  prejuízos  que  os  seus  atos  venham  a  acarretar,  nem  impedem  a
declaração de rescisão do pacto em apreço. 
5.1.2 – Se a CONTRATADA inadimplir,  no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº
8.883/94, sem prejuízo das sanções do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
5.1.3 – Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencados nos
itens precedentes.
5.1.4  –  Os  valores  pertinentes  às  multas  aplicadas,  serão  descontados  dos  créditos  a  que  a
CONTRATADA tiver direito ou recebidos de forma amigável diretamente da CONTRATADA 
ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.



Cláusula Sexta -   RESCISÃO
6.1 – A inexecução total ou parcial deste Contrato,  além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas,  ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.
6.2 – A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº
8.666/93.
6.3 -  Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei
nº 8.666/93,  a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por
cento) do valor do contrato.
  
Cláusula Sétima – DO VALOR DO CONTRATO
7.1 – Dá-se ao presente Contrato, o valor total de R$________,  para todos os efeitos legais.

8 - Cláusula Oitava – VIGÊNCIA
8.1 Este contrato vigorará pelo período de até 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura.

Cláusula Nona – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 – A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho
ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas do trabalho,
previstas na Legislação Federal  (Portaria n°  3214,  de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho),  sendo
que o seu descumprimento poderá motivara aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
9.2  -  A CONTRATANTE  reserva-se  também  o  direito  de  recusar  o  objeto  que  não  atender  às
especificações, os quais serão repostos pela CONTRATADA, às suas expensas, sem nenhum ônus para
a CONTRATANTE. 
9.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.4 – Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.

Cláusula Décima – DO FORO
10.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno no Estado do Rio Grande
do Sul, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste contrato,  renunciando
expressamente a qualquer outro, por  mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente
Contrato, em 03(três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presentes. 
         

                     Faxinal do Soturno, ....de outubro de 2015. 

________________________________
Volnei Colvero Savegnago

Prefeito Municipal



_________________________________
Contratada

Testemunhas:
…..................................................................

…..................................................................



ANEXO IV
TERMO DE REFERENCIA

Item Qtde Unid Descrição
Valor

Unitário
Valor
Total

01 114 Lt

Álcool  etílico  hidratado  –  para  uso  doméstico  -
46º INPM, com registro do responsável químico,
registro no INMETRO, com data de envasamento,
nº de lote e validade na embalagem, com tampa de
rosca para facilitar o manuseio. Frasco plástico de
1000 ml

6,00 684,00

02 323 Lts

Água sanitária com autorização de funcionamento
fabricante  Anvisa, composição  química  –
composição: hipoclorito de sódio 2% a 2,5% p/p
de cloro ativo,  hidróxido de sódio, carbonato de
cálcio e água; princípio ativo: hipoclorito de sódio
embalagem com 2 litros

3,00 969,00

03 107 Kg

Sabão em pó azul granulado, com ação amaciante
e  alto  poder  de  dissolução,  composição  química
tensoativo  aniônico,  coadjuvantes,  sinergistas,
branqueadores  ópticos,  enzimas,  corante,
fragrância  e  água.  Princípio  ativo:  linear  alquil
benzeno  sulfonato  de  sódio.  Embalagem  de  1
quilo.

5,00 535,00

04 56 Un
Álcool  gel  antisséptico  70%,  glicerinado,
embalagem de 500 ml.

5,15 288,40

05 310 Un

Detergente  líquido  para  louça  e  talheres,
concentrado  neutro,  biodegradável  embalagem
500  ml. Composição:  tensoativos  aniônicos,
tensoativo anfótero, neutralizante, seqüestrante, 5-
cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona,  2-metil-4-
isotiazolin-3-ona,  espessante,  corante,  essência  e
água.- Componentes ativos: linear alquil sulfonato
de sódio, lauril éter sulfato de sódio e cocoamido
propil betaína

1,20 372,00

06 07 Un
Balde  plástico,  reforçado,  com  alça  plástica,
capacidade mínima de 15 litros, espessura mínima
de 1,5mm.

8,00 56,00

07 03 Un
Vassoura  cerda  e  corpo  plástica  angulada
dimensões:  33  x  30  x  4  cm com  cabo  de  aço
revestido de plástico.

10,00 30,00

08 20 Un
Saco  de  algodão  alvejado,  54  x  78  cm,  branco,
para  limpeza  de  chão,  pré-amaciado,  100%
algodão, 300 g.

8,00 160,00

09 71 Un
Saco de algodão alvejado, 100 x 60 cm, branco,
para  limpeza  de  chão,  pré-amaciado,  100%
algodão, 200 g.

8,00 568,00

10 32 Un Sabão  glicerina  a  base  de  ácidos  graxos  de 1,38 44,16

http://www.paodeacucar.com.br/produto/113600/vassoura-novica-bettanin
http://www.paodeacucar.com.br/produto/113600/vassoura-novica-bettanin


gordura, neutralizante,  coadjuvantes,  fragrância e
água. Tablete com 200 g.

11 24 Un

Cera líquida  incolor  alto-brilho para uso pisos e
assoalhos  composição  química   -  composição:
polímero  acrílico,  emulsão  de  polietileno
(antiderrapante),  surfactante,  plastificantes,
dispersante,  conservante,  corante,  fragrância  e
água. Embalagem 750 ml

9,00 216,00

12 8 Un
Rodo em plástico medindo 40 cm, borracha dupla
(0,5cm  de  espessura),cabo  de  madeira  revestido
em plástico.

11,00 88,00

13 32 Fardo

Papel  higiênico,   (papel  não  reciclado),  folha
dupla,  composto  de  100% de  fibras  celulósicas,
picotado,  com  relevo,  neutro,  fardo  com  16
pacotes de 04 unidades cada, rolo medindo 30m x
10cm, na cor branca

65,00 2.080,00

14 310 Un

Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20 mm,
composto de fibra sintética abrasiva e espuma de
poliuretano.(Macia  e  áspera),  medida:110  mm,
largura: 70 mm, altura: 21 mm.

1,20 372,00

15 47 Un
Sabonete líquido perfumado.  PH neutro,  refil  de

800ml.
6,50 305,50

16 28
Pacote
c/ 8 un

Papel higiênico rolão especial branco luxo folha
simples caixa com 08 un x 300 m. Fabricado com
60% de celulose virgem e 40% de fibras recicladas
de alta qualidade. 

60,00 1.680,00

17 07
Caixa
c/4800
folhas

Papel toalha interfolha branco extra luxo 2 dobras
20,3  cm  x  20  cm.  Caixa  com  4800  folhas  –
composição:  papel  toalha  interfolhado,  folha
simples,  com  gramatura  de  20  grs/  m²,  100%
celulose virgem de alta absorção e bom índice de
ru (resistência a úmido).

121,00 847,00

18 180 Pct

Saco plástico, não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 100 litros, reforçado, espessura de
1,0  micras,  acondicionado,  contendo  cada
embalagem 5 unidades.

4,00 720,00

19 20 Pct

Saco plástico não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 50 litros, espessura de 0,08 micras,
acondicionado,  contendo  cada  embalagem  10
unidades.

3,00 60,00

20  250 Pct

Saco plástico não reciclado em polietileno; preto,
capacidade de 30 litros, espessura de 0,08 micras,
acondicionado,  contendo  cada  embalagem  10
unidades

2,50 625,00

21 23
Pct c/
100 un

Saco plástico para lixo doméstico em polietileno,
com fundo  estrela  com capacidade  de  15  litros,
com estanqueidade  suficiente  para  que  não  haja
vazamento de lixo líquido. Com espessura mínima
de 3 micra.

14,00 322,00



22 50 Un
Sabonete em barra suave comum higiene corporal,
90 gr

1,00 50,00

23 66 Kit
Desodorizador sanitário em pedra com suporte de
25g, aromas floral e lavanda.

2,00 132,00

24 07 Cx
Copo plástico descartável, 180 ml, caixa com 2500
copos cada.

85,00 595,00

25 28 Tb

Inseticida em spray. Características da embalagem:
possuir válvula de segurança, fórmula com água,
inodoro,  multi-inseticida,  inclusive  para  o
mosquito da dengue, não conter CFC. Apresentar
informações  complementares  no  caso
desintoxicação.  Frasco  com  400ml.  Prazo  de
validade não inferior a 18 meses

7,00 196,00

26 16 Pct

Esponja  de  lã  de  aço.  Em  carbono,  retangular,
textura  macia  e  isenta  de  sinais  de  oxidação,
90mmx40mmx60g. 
Embalagem pacote com 8 unidades.

1,50 24,00

27 82 Un
Flanela de algodão, para limpeza, material 100%
algodão, embainhadas. Medidas (40 x 60 cm)

2,50 205,00

28 06 Un

Rodo mop esponja em PVA com 33 cm cabo em
aço  inox  em  duas  partes; com  jogo  roletes;
alavanca de  torção  em metal  ponteiras  e  cabeça
em  plástico.  
Comprimento do cabo aberto: 118 cm

35,00 210,00

29 06 Un Refil para rodo mop em espuma PVA com 33 cm 8,50 51,00

30 38 Par

Luvas  em látex  resistente;  palma  antiderrapante;
interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor
amarela.  Tamanho  M  de  acordo  com  a  ABNT
NBR 13.393

3,50 133,00

31 105 Un

Saponáceo cremoso com detergente.  Composição:
tensoativos  aniônico,  alcalinizante,  agente
abrasivo,  agente  de  branqueamento  e  essência
(pinho, limão). Exclusivo sistema de tampa abre-
fecha  
-  contém  tensoativo  biodegradável.  Embalagem
plástica de 300grs

3,50 367,50

32 10 Un
Desodorizador spray para ambiente, frasco com no
mínimo 360 ml

7,50 75,00

33 03 Un
Limpa  vidros,  contém  em  sua  fórmula
desengraxante e desincrustante que removem com
mais facilidade a sujeira. Com 500 ml.

2,35 7,05

34 10
Pct c/ 5

und
Pano  de  limpeza  multiúso  antibacteriano  azul,
medindo 60x33 cm. Embalagem com 05 unidades.

8,00 80,00

35 03 Cx

Limpa  piso  diluível.  Perfume  de  lavanda. Para
aplicação em pisos frios como cerâmica,  lajotas,
paviflex, cascolac, sinteco e carpetes de madeira.
Incolor. Embalagem com 500ml. Caixa c/ 12 un.

75,00 225,00

36 02 Pct Prendedor  de  roupas  em  plástico.  Composição 2,00 4,00



plástico e aço. Pacote com 12 unidades.

37 112 Un

Desinfetante  bactericida  líquido;  Embalagem  de
02  litros.  Aromas  de  limão,  pinho,  eucalipto  e
talco.  Composição:  cloreto  de  benzalcônio,
glutaraldeído,  emulsificante,  sequestrante,  metil-
isotiazolinona  e  cloro-metil-isotiazolinona,
corante, essência e água.

3,70 414,40

38 30 Un Pano de Prato. 100% algodão 66X40 cm 2,99 89,70

39 02 Un
Pá  para  lixo  plástica  dimensões.  Comprimento:
27,3 cm, largura: 22,3 cm e altura: 7,0 cm

2,99 5,98

40 03 Un
Escova  de  plástico  oval  para  limpeza  em geral.
Aproximadamente dimensões: 11,6 x 6,6 x 4,1 cm,
cerdas de nylon

2,90 8,70

41 68 Un
Vassoura  de  palha  (100% palha  de  sorgo).  Com
cabo. Com três a quatro costuras isenta de mofo.
Medidas: 35x52x4cm cabo de madeira com 85cm.

17,50 1.190,00

42 04 Un Lixeira de plástico com tampa basculante 30 litros 20,00 80,00

43 05 Un

Escova sanitária. Dimensões: 37,5 x 14 x 12,5 cm
com  cerdas  em  formato  circular,  permite  que  a
escova  limpe  as  bordas  do  vaso  sanitário  com
maior  desenvoltura.  Prática  e  funcional,  possui
suporte para armazenagem da escova.

4,90 24,50

44 02 Un Corda para varal de nylon nº 05 com 10 m. 2,50 5,00

45 05 Un
Isqueiro – acende 3.000 vezes, selo holográfico do
INMETRO que garante originalidade, qualidade e
segurança.

1,99 9,95

46 05 Un Toalha de rosto de algodão, colorida. 5,99 29,95

Total 15.276,79

Faxinal do Soturno, 05 de outubro de 2015.

______________________________________

http://www.utilplast.com.br/lixeira-de-plastico-com-tampa-basculante-30-litros---194-194/p

	Água sanitária com autorização de funcionamento fabricante Anvisa, composição química – composição: hipoclorito de sódio 2% a 2,5% p/p de cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de cálcio e água; princípio ativo: hipoclorito de sódio embalagem com 2 litros.
	Álcool gel antisséptico 70%, glicerinado, embalagem de 500 ml.
	Detergente líquido para louça e talheres, concentrado neutro, biodegradável embalagem 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativo anfótero, neutralizante, seqüestrante, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, espessante, corante, essência e água.- Componentes ativos: linear alquil sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio e cocoamido propil betaína
	Balde plástico, reforçado, com alça plástica, capacidade mínima de 15 litros, espessura mínima de 1,5mm.
	Vassoura cerda e corpo plástica angulada dimensões: 33 x 30 x 4 cm com cabo de aço revestido de plástico.
	Saco de algodão alvejado, 54 x 78 cm, branco, para limpeza de chão, pré-amaciado, 100% algodão, 300 g.
	Saco de algodão alvejado, 100 x 60 cm, branco, para limpeza de chão, pré-amaciado, 100% algodão, 200 g.
	Sabão glicerina a base de ácidos graxos de gordura, neutralizante, coadjuvantes, fragrância e água. Tablete com 200 g.
	Cera líquida incolor alto-brilho para uso pisos e assoalhos composição química - composição: polímero acrílico, emulsão de polietileno (antiderrapante), surfactante, plastificantes, dispersante, conservante, corante, fragrância e água. Embalagem 750 ml
	Rodo em plástico medindo 40 cm, borracha dupla (0,5cm de espessura),cabo de madeira revestido em plástico.
	Papel higiênico, (papel não reciclado), folha dupla, composto de 100% de fibras celulósicas, picotado, com relevo, neutro, fardo com 16 pacotes de 04 unidades cada, rolo medindo 30 m x 10 cm, na cor branca.
	Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20 mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano.(Macia e áspera), medida:110 mm, largura: 70 mm, altura: 21 mm.
	Sabonete líquido perfumado. PH neutro, refil de 800ml.
	Papel higiênico rolão especial branco luxo folha simples caixa com 08 un x 300 m. Fabricado com 60% de celulose virgem e 40% de fibras recicladas de alta qualidade.

	Saco plástico, não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 100 litros, reforçado, espessura de 1,0 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 5 unidades.
	Saco plástico não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 50 litros, espessura de 0,08 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 10 unidades.
	Saco plástico não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 30 litros, espessura de 0,08 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 10 unidades
	Sabonete em barra suave comum higiene corporal, 90 gr
	Desodorizador sanitário em pedra com suporte de 25g, aromas floral e lavanda.
	Copo plástico descartável, 180 ml, caixa com 2500 copos cada.
	Inseticida em spray. Características da embalagem: possuir válvula de segurança, fórmula com água, inodoro, multi-inseticida, inclusive para o mosquito da dengue, não conter CFC. Apresentar informações complementares no caso desintoxicação. Frasco com 400ml. Prazo de validade não inferior a 18 meses
	Esponja de lã de aço. Em carbono, retangular, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 90mmx40mmx60g. Embalagem pacote com 8 unidades.
	Flanela de algodão, para limpeza, material 100% algodão, embainhadas. Medidas (40 x 60 cm)
	Rodo mop esponja em PVA com 33 cm cabo em aço inox em duas partes; com jogo roletes; alavanca de torção em metal ponteiras e cabeça em plástico. Comprimento do cabo aberto: 118 cm
	Refil para rodo mop em espuma PVA com 33 cm
	Pano de limpeza multiúso antibacteriano azul, medindo 60x33 cm. Embalagem com 05 unidades.

	Água sanitária com autorização de funcionamento fabricante Anvisa, composição química – composição: hipoclorito de sódio 2% a 2,5% p/p de cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de cálcio e água;- princípio ativo: hipoclorito de sódio embalagem com 2 litros
	Álcool gel antisséptico 70%, glicerinado, embalagem de 500 ml.
	Detergente líquido para louça e talheres, concentrado neutro, biodegradável embalagem 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativo anfótero, neutralizante, seqüestrante, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, espessante, corante, essência e água.- Componentes ativos: linear alquil sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio e cocoamido propil betaína
	Balde plástico, reforçado, com alça plástica, capacidade mínima de 15 litros, espessura mínima de 1,5mm.
	Vassoura cerda e corpo plástica angulada dimensões: 33 x 30 x 4 cm com cabo de aço revestido de plástico.
	Saco de algodão alvejado, 54 x 78 cm, branco, para limpeza de chão, pré-amaciado, 100% algodão, 300 g.
	Saco de algodão alvejado, 100 x 60 cm, branco, para limpeza de chão, pré-amaciado, 100% algodão, 200 g.
	Sabão glicerina a base de ácidos graxos de gordura, neutralizante, coadjuvantes, fragrância e água. Tablete com 200 g.
	Cera líquida incolor alto-brilho para uso pisos e assoalhos composição química - composição: polímero acrílico, emulsão de polietileno (antiderrapante), surfactante, plastificantes, dispersante, conservante, corante, fragrância e água. Embalagem 750 ml
	Rodo em plástico medindo 40 cm, borracha dupla (0,5cm de espessura),cabo de madeira revestido em plástico.
	Papel higiênico, (papel não reciclado), folha dupla, composto de 100% de fibras celulósicas, picotado, com relevo, neutro, fardo com 16 pacotes de 04 unidades cada, rolo medindo 30m x 10cm, na cor branca
	Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20 mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano.(Macia e áspera), medida:110 mm, largura: 70 mm, altura: 21 mm.
	Sabonete líquido perfumado. PH neutro, refil de 800ml.
	Papel higiênico rolão especial branco luxo folha simples caixa com 08 un x 300 m. Fabricado com 60% de celulose virgem e 40% de fibras recicladas de alta qualidade.

	Saco plástico, não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 100 litros, reforçado, espessura de 1,0 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 5 unidades.
	Saco plástico não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 50 litros, espessura de 0,08 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 10 unidades.
	Saco plástico não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 30 litros, espessura de 0,08 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 10 unidades
	Sabonete em barra suave comum higiene corporal, 90 gr
	Desodorizador sanitário em pedra com suporte de 25g, aromas floral e lavanda.
	Copo plástico descartável, 180 ml, caixa com 2500 copos cada.
	Inseticida em spray. Características da embalagem: possuir válvula de segurança, fórmula com água, inodoro, multi-inseticida, inclusive para o mosquito da dengue, não conter CFC. Apresentar informações complementares no caso desintoxicação. Frasco com 400ml. Prazo de validade não inferior a 18 meses
	Esponja de lã de aço. Em carbono, retangular, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 90mmx40mmx60g.
	Embalagem pacote com 8 unidades.
	Flanela de algodão, para limpeza, material 100% algodão, embainhadas. Medidas (40 x 60 cm)
	Rodo mop esponja em PVA com 33 cm cabo em aço inox em duas partes; com jogo roletes; alavanca de torção em metal ponteiras e cabeça em plástico. Comprimento do cabo aberto: 118 cm
	Refil para rodo mop em espuma PVA com 33 cm
	Pano de limpeza multiúso antibacteriano azul, medindo 60x33 cm. Embalagem com 05 unidades.

	Água sanitária com autorização de funcionamento fabricante Anvisa, composição química – composição: hipoclorito de sódio 2% a 2,5% p/p de cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de cálcio e água; princípio ativo: hipoclorito de sódio embalagem com 2 litros
	Álcool gel antisséptico 70%, glicerinado, embalagem de 500 ml.
	Detergente líquido para louça e talheres, concentrado neutro, biodegradável embalagem 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativo anfótero, neutralizante, seqüestrante, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, espessante, corante, essência e água.- Componentes ativos: linear alquil sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio e cocoamido propil betaína
	Balde plástico, reforçado, com alça plástica, capacidade mínima de 15 litros, espessura mínima de 1,5mm.
	Vassoura cerda e corpo plástica angulada dimensões: 33 x 30 x 4 cm com cabo de aço revestido de plástico.
	Saco de algodão alvejado, 54 x 78 cm, branco, para limpeza de chão, pré-amaciado, 100% algodão, 300 g.
	Saco de algodão alvejado, 100 x 60 cm, branco, para limpeza de chão, pré-amaciado, 100% algodão, 200 g.
	Sabão glicerina a base de ácidos graxos de gordura, neutralizante, coadjuvantes, fragrância e água. Tablete com 200 g.
	Cera líquida incolor alto-brilho para uso pisos e assoalhos composição química - composição: polímero acrílico, emulsão de polietileno (antiderrapante), surfactante, plastificantes, dispersante, conservante, corante, fragrância e água. Embalagem 750 ml
	Rodo em plástico medindo 40 cm, borracha dupla (0,5cm de espessura),cabo de madeira revestido em plástico.
	Papel higiênico, (papel não reciclado), folha dupla, composto de 100% de fibras celulósicas, picotado, com relevo, neutro, fardo com 16 pacotes de 04 unidades cada, rolo medindo 30m x 10cm, na cor branca
	Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20 mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano.(Macia e áspera), medida:110 mm, largura: 70 mm, altura: 21 mm.
	Sabonete líquido perfumado. PH neutro, refil de 800ml.
	Papel higiênico rolão especial branco luxo folha simples caixa com 08 un x 300 m. Fabricado com 60% de celulose virgem e 40% de fibras recicladas de alta qualidade.

	Saco plástico, não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 100 litros, reforçado, espessura de 1,0 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 5 unidades.
	Saco plástico não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 50 litros, espessura de 0,08 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 10 unidades.
	Saco plástico não reciclado em polietileno; preto, capacidade de 30 litros, espessura de 0,08 micras, acondicionado, contendo cada embalagem 10 unidades
	Sabonete em barra suave comum higiene corporal, 90 gr
	Desodorizador sanitário em pedra com suporte de 25g, aromas floral e lavanda.
	Copo plástico descartável, 180 ml, caixa com 2500 copos cada.
	Inseticida em spray. Características da embalagem: possuir válvula de segurança, fórmula com água, inodoro, multi-inseticida, inclusive para o mosquito da dengue, não conter CFC. Apresentar informações complementares no caso desintoxicação. Frasco com 400ml. Prazo de validade não inferior a 18 meses
	Esponja de lã de aço. Em carbono, retangular, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 90mmx40mmx60g.
	Embalagem pacote com 8 unidades.
	Flanela de algodão, para limpeza, material 100% algodão, embainhadas. Medidas (40 x 60 cm)
	Rodo mop esponja em PVA com 33 cm cabo em aço inox em duas partes; com jogo roletes; alavanca de torção em metal ponteiras e cabeça em plástico. Comprimento do cabo aberto: 118 cm
	Refil para rodo mop em espuma PVA com 33 cm
	3,50
	Pano de limpeza multiúso antibacteriano azul, medindo 60x33 cm. Embalagem com 05 unidades.


