
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, 

QUE SE ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES, EXCETO ITEM 60 

 

Registro de Preços de materiais de 
limpeza e higiene, a serem adquiridos 
quando deles o Município necessitar. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições, nos termos da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 986 e 987 de 26 de fevereiro 
de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e no que couber, as disposições da 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará o PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item, através do link 
http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/. A sessão pública será dia 02 de agosto de 2022, 
com início às 9 horas, horário de Brasília – DF. Esta licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS 
de diversos materiais de limpeza e higiene, possui cota reservada prevista no item 61 para 
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e será processada pelo Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267 de 17 de fevereiro de 2021. 

 
1 DO OBJETO  
1.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário de diversos 
materiais de limpeza e higiene, conforme as especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, 
para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem adquiridos quando deles o município tiver 
necessidade.  
1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, no local indicado pela municipalidade, livre de fretes e carga e descarga, ou seja, a 
empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o Município.  
1. 3 O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 07 dias a contar da emissão do pedido 
de empenho, e deverá ser entregue nos locais indicados na municipalidade.  
1.4 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao 
beneficiário do Registro, em igualdade de condições.  
1.5 O Registro de Preços terá vigência por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de Preços. 
 
2 DO SUPORTE LEGAL 

2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e alterações, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 
3 DOS ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
3.1 Esclarecimentos e demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser 
solicitadas pelo endereço eletrônico licita@serafinacorrea.rs.gov.br. 
3.2 Caso haja impugnações ao Edital interpostas por licitante deverá ocorrer até o segundo dia útil 
que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer cidadão, deverão ser 
apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação.   
3.3 Na hipóteses de ser enviado por e-mail deverá ser encaminhado por assinatura eletrônica ou 
deverão ser apresentados por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, 
nº 202, Serafina Corrêa-RS. 
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4. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
4.1 Para ser efetuado o Credenciamento a licitante solicitar até dois dias uteis anteriores a Sessão 
Pública, a chave de acesso para participação no certame.  
4.1.1 A Licitante deverá acessar o link http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/, clicar em 
“clique aqui para solicitar a chave de acesso”, no canto superior direito e realizar o cadastro. A chave 
de acesso e senha serão encaminhados para o e-mail cadastrado.  
4.1.2 Em conformidade com o disposto no art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, fica 
estabelecida cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do total do 
quantitativo estimado do item 60 desta licitação, conforme consta no item 61 da Lista de Valores para 
Referência.  
4.1.3 Na hipótese de uma mesma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sagrar-se vencedora 
quanto à cota ampla e à reservada, a contratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo preço da 
cota de menor valor.  
4.1.4 Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor 
da cota ampla, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço 
do primeiro colocado.  
4.1.5 O preenchimento da proposta e o envio dos documentos de habilitação deverá ser 
exclusivamente por meio do sistema até o horário determinado para a realização do certame.  
4.1.6 Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da aquisição que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital e seus 
Anexos.  
4.2 O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 
licitante ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
4.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao Município de Serafina Corrêa, promotor da licitação, qualquer 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
5.1 No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização 
de sua chave e senha. 
5.2 O licitante poderá participar da sessão pública na internet e deverá acompanhar o andamento do 
certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
5.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 
6 DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
6.1 As propostas deverão ser preenchida no sistema devendo constar as características do produto 
ofertado, indicando obrigatoriamente e expressamente, a sua marca e, se for o caso, o modelo, bem 
como o responsável pela assinatura da Ata. 
6.1.1 A proposta final deverá manter inalteradas as características, bem como a marca e modelo 
indicados. 
6.1.2 Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema até o 
horário determinado para a realização do certame. 
6.2 Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo determinado em sessão pela 
pregoeira que não poderá ultrapassar o prazo de até 24 horas, salvo motivo justificado. 
6.3 Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
a) preço unitário e total para cada item em moeda corrente nacional; 
b) a marca dos produtos ofertados e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante 



 
 

exigências editalícias; 
c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste 
pregão eletrônico; 
 
7 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
7.1 Todos os documentos incluídos no sistema, conforme o caso, deverão possuir assinatura 
eletrônica ou firma reconhecida em cartório. 
7.1.1 Todos os documentos que não puderem ter sua autenticidade conferida de forma eletrônica, 
deverão possuir autenticação em cartório na forma prevista em lei. 
 
8 FORMULAÇÃO DE LANCES E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS   
8.1 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  
8.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
8.4 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
8.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico.  
8.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.  
8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do menor 
lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da 
etapa competitiva, e as seguintes regras:  
a) O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance consignado no sistema.  
 
9 MODO DE DISPUTA  
9.1 Será adotado o modo de disputa aberto, quando os licitantes terão a oportunidade de apresentar 
lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 6.  
9.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública.  
9.3 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 
se tratar de lances intermediários.  
9.4  Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
9.5 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
negociação por menor preço.    
9.6 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio 
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
9.7 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) 
horas após a comunicação do fato aos participantes, no site www.serafinacorrea.rs.gov.br. 

 
10 NEGOCIAÇÃO, CRITERIO DE DESEMPATE E JULGAMENTO   
10.1 O critério de desempate irá ocorrer conforme estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 
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10.2 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
10.3 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtida melhor proposta.  
10.4 A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que 
sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo determinado em sessão pela 
pregoeira que não poderá ultrapassar o prazo de até 24 horas, salvo motivo justificado. 
10.5 Verificada sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o julgamento será 
pelo menor preço unitário por item.  
10.6 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará item a item classificados em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação 
da licitante conforme disposições do edital. 
10.7  Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
10.8 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
 
11 DA HABILITAÇÃO  
11.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá incluir no sistema os seguintes 
documentos: 
OBSERVAÇÃO: Os documentos referentes aos itens 11.2,11.3,11.4,11.5 e 11.6 deverão ser 
anexados junto ao sistema do Pregão Eletrônico em um arquivo único, podendo este ser zipado ou 
em PDF. 
11.2 DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
a) Documento de Identificação pessoal; 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
c) 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. 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
e) 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. 
 
11.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.  
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal apresentando 
o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral vigentes; ou outro 
documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do ramo de atividade da 
licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional – PGFN; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
f)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 



 
 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
 
11.4 DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada pelo representante legal da empresa (Anexo II); 
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa de 
Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com a 
Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93 (Anexo III); 
c) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, no 
Município de Serafina Corrêa-RS (Anexo V). 
 

11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de natureza falimentar, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade quando constar expressamente a data 
de validade na certidão, ou com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias contados da data de 
abertura da licitação. 
 
11.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
11.6.1 Salvo empresas que se enquadrem nos incisos pertinentes do art. 5º da Resolução RDC nº 
16/2014 – ANVISA, o qual, esclarece para quais estabelecimentos não é exigida AFE, as 
proponentes licitantes deverão apresentar: do fabricante, importador e distribuidor a Autorização de 
Funcionamento da Empresa – AFE, junto a ANVISA, para saneantes domissanitários, para 
armazenar, distribuir, expedir; ou publicação completa no Diário Oficial da União. 
11.6.2 Deverá ainda apresentar a Notificação ou Registro dos produtos no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  
Observação 1 – As resoluções que exigem o registro ou notificação dos produtos classificados são: 
Resolução RDC Nº 59, de 17/12/2010 / Resolução RDC Nº 46, de 20/02/2002 / Resolução RDC Nº 
109, de 06/09/2016.  
Observação 2 – Se o produto for isento deverá ser declarada a isenção de registro ou da notificação. 
 
12 DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 
12.1 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempresário individual, bem como a 
cooperativa, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista 
deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação fiscal que 
comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame.  
12.1.2 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
12.2 O prazo de que trata o item 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. 
 
13 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
13.1 Não serão aceitas ofertas finais de valores que se encontrem acima do valor de referência fixado 
pelo município para este processo licitatório. 
13.2 Serão desclassificadas:  
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos, 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 deste Edital;  



 
 

c) as propostas que apresentarem preços manifestamente superestimados ou inexequíveis. 
 
14 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o item pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso. 
14.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora ocasião em que a Pregoeira 
poderá negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor. 
14.3 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou quando houver 
recurso pela própria autoridade competente. 
 
15 DOS PRAZOS 
15.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para assinar a Ata 
do Registro de Preços, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei 8.666/93. 
IMPORTANTE: A ata será enviada para assinatura eletrônica ao endereço cadastrado no 
sistema, devendo constar neste a identificação da empresa ou do responsável pela assinatura 
e o CNPJ ou CPF.  A assinatura deverá ser processada dentro do prazo estabelecido no ato 
convocatório. 
15.2 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata do Registro de Preços, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata do 
Registro de Preços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor total dos itens adjudicados e mais a suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos. 
 
16 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
16.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  
16.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
16.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
16.4 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser assinadas eletronicamente e enviadas por 
e-mail ao endereço pregoeiro@serafinacorrea.rs.gov.br. 
16.4.1 Na hipótese da empresa não possuir assinatura eletrônica, deverá apresentar o recurso junto 
ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS, motivo pelo 
qual, deverá responsabilizar pela entrega no prazo estipulado no subitem 16.1. 
 
17 DA ENTREGA DO OBJETO 
17.1 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de Empenho. 
17.2 Os licitantes terão o prazo de até 07 (sete) dias, contados da comunicação expedida pelo 
Município através do Pedido de Empenho para entregar os itens, no local indicado pela municipalidade, 
sem custos adicionais, livre de frete, carga e descarga. 
Observação: Por ocasião da entrega, os produtos adquiridos deverão possuir o controle de qualidade 
e exigências estabelecidas nas normas que os regulamentam em seu estado de        validade. 
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17.2 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte. 
17.3 Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover 
as correções/substituições necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste Edital. 
17.4 Os itens solicitados deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma      a  permitir 
completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte. 
 
18 DO PAGAMENTO 
18.1 O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, posteriormente a entrega dos 
itens, mediante a apresentação da Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo Fiscal da Ata e Secretário 
Municipal da Pasta requisitante, em depósito na conta bancária indicada na proposta financeira, e 
observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
18.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório. 
18.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
18.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
18.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
19 DA FISCALIZAÇÃO 
19.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização da Ata do Registro de Preços e a 
observação das especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria 
Municipal requisitante do objeto. 
19.2 A fiscalização sobre todos os termos do Registro de Preços a ser exercida pelas Secretarias, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto. 
19.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser prontamente 
atendidas pela empresa Adjudicatária, sem qualquer ônus para a Administração. 
 
20 DAS PENALIDADES  
20.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de apresentar a documentação exigida após a habilitação, conforme exigência editalícia: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;  
b) Manter comportamento inadequado durante o certame, mesmo após advertência verbal, 
consignada em ata pelo pregoeiro: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor estimado da contratação; 
d) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
e) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor atualizado do Pedido de Empenho; 
f) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao 



 
 

montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
g) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
20.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
20.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa da Detentora dos Preços, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
20.4 Na aplicação das penalidades previstas 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 nº 8.666/93. 
20.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
20.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada, por escrito, da referida 
sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria Municipal da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante 
do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
20.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.  
20.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
20.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
20.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão, demonstrarem não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
21 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

21.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
22.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
Secretaria Municipal de Educação 
12.365.0050.2629.0000 – Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil – Creches 
3.3.90.30.00 – material de consumo 
12.365.0050.2630.0000- Desenvolvimento e Manutenção da Pré-escola 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
12.361.0050.2631.0000- Material de consumo do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.0020.2676.0000- Gestão e serviços de recursos humanos 
3.3.90.30.00 – material de consumo 
Secretaria de Obras Públicas, trânsito e desenvolvimento urbano 
15.122.0070.2608.0000 – Gestão e serviços de obras, trânsito e desenvolvimento urbano 
3.3.90.30.00- material de consumo 
Secretaria de Saúde 
10.301.0041.2663.0000 – Ações e serviços do sistema municipal de saúde 



 
 

3.3.90.30.00- Material de Consumo 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
20.122.0080.2721.0000 – Gestão da Agricultura e Pecuária 
3.3.90.30.00- material de consumo 
Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer 
27.122.0120.2161.00000- Gestão e serviços de turismo, juventude, esporte e lazer 
3.3.90.30.00- material de consumo 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.244.0060.2797.0000 – Manutenção do CRAS 
3.3.90.30.00- Material de consumo 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.122.0060.2691.0000- Gestão e serviços da Assistência Social 
3.3.90.30.00- material de consumo 
Secretaria Municipal da Cultura 
13.122.0130.2776.0000- Gestão e serviços de Cultura 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
23.122.0100.2751.0000 -  Gestão e Serviço de trabalho e desenvolvimento econômico 
3.3.90.30.00- Material de consumo 
 
23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão na Ata do Registro de Preços, a 
ser assinada pela licitante vencedora do certame. 
23.2 Homologado e Adjudicado o resultado classificatório, os preços serão registrados no 
Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, à celebração das contratações 
decorrentes, mediante a solicitação formal da Ata do Registro de Preços durante o período da sua 
vigência e nas condições deste Edital. 
23.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir o objeto referente ao 
registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie.  
23.4 Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao 
sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade 
de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
23.5 Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões 
de interesse público justifiquem e, que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e o 
Preço Registrado. 
23.6 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitação. 
23.7 É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
Assim, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente 
dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em 
disputa, o responsável pela condução do certame poderá promover diligências para aclarar os fatos e 
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração, 
com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (TCU, Acórdão 3418/2014 – Plenário). 
23.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
contratado/beneficiário do preço registrado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
23.9 A contratada será obrigada a manter, durante toda a execução da vigência do Registro de Preços, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de 



 
 

habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
23.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente subsequente aos ora fixados, salvo quando  
ocorrer de outro certame já estar marcado para o mesmo dia, situação em que será retificada a data 
e publicada nos meios pertinentes. 
23.11 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial 
registrado. 
23.12 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
23.13 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la, por 
ilegalidade, em despacho fundamentado. 
23.14 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
23.15 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições do Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram. 
23.16 Fazem parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
d) Anexo IV – Declaração de Regularidade no CEIS; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa; 
f) Anexo VI – Termo de Referência; 
g) Anexo VII –Minuta da Ata de Registro de Preço; 
23.17 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.18 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 
e Ata do Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
23.19O Edital relativo ao objeto, bem como os demais atos oriundos desta licitação, encontrar-se-ão 
à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a Prefeitura Municipal ou por meio 
do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. 

Serafina Corrêa, RS, 15 de julho de 2022. 
 
 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 

Este documento se encontra examinado e 
aprovado pela Assessoria Jurídica do Município.  
Em: ___/____/______ 
 

______________________ 
OAB/RS 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO I 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 

 

  (Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as penas 

da lei, que: 

 a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno porte 

ou MEI); 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X, da mesma Lei.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

              ________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal ou Contador 

Carimbo 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO II 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
  
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 

_____ por seu representante legal, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que 

não emprega menor 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 (  ).  

 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

CNPJ: _____________________________________________ 

 

Razão Social: _______________________________________ 

 
          
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 



 
 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

ANEXO III 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

  A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ___________ (endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob n° ____________, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 

e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

  

  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
  

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO IV 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

 A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no Município 

de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante legal, 

__________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA estar regular 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de acordo com consulta realizada 

no Portal de Transparência do Governo Federal em ___/___/____, conforme prova anexa.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 
Observação: Junto a esta declaração deverá constar prova da consulta realizada. Somente serão consideradas 

regulares e habilitadas as empresas cujo registro de consulta constar como “quantidades de registro encontrados 
0”. A data da consulta não deve ser superior a  

30 (trinta) dias da data de abertura do certame.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ANEXO V 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

     

 

 

  A empresa ________ com sede na Av./Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA para os 

devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa no município 

de Serafina Corrêa. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VI 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 
 

MINUTA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos ___ dias do mês de ____ do ano de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Municipal Amantino 
Lucindo Montanari, localizado na Av. 25 de Julho, nº 202, o Município de Serafina Corrêa, RS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Valdir 
Bianchet e as empresas detentoras _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, estabelecida _____, neste 
ato representada pelo Senhor ____ inscrito no CPF nº _____;  , tendo em vista a homologação e 
adjudicação da licitação para REGISTRO DE PREÇOS de diversos materiais de higiene e limpeza, 
com as especificações descritas no Edital nº 232/2022 do Pregão Eletrônico nº 002/2022, e de 
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com aplicação subsidiária na Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações, fazem parte integrante e complementar desta Ata de Registro de Preço, ajustam o 
presente termo e estabelecem as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o eventual fornecimento de materiais de 
limpeza e higiene, de acordo com a Classificação Final dos Itens por Proponente anexa a esta 
Ata.  
1.1.1 As demais classificações podem ser verificadas no relatório de lances junto ao Processo 
Licitatório. 1.2 A empresa detentora dos preços deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os 
itens adquiridos pelo Município, em local indicado pela municipalidade, livre de fretes ou outras 
despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o 
Município.  
1.3 As quantidades, prazo e local de entrega dos itens que vierem a ser adquiridos serão definidos 
no respectivo Pedido de Empenho, que só será emitido dentro do prazo da vigência desse Registro 
de Preços. 1.4 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a 
aquisição que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a 
preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições.  
1.5 O Registro de Preços terá vigência por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 
2.1 Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata do 
Registro de Preços, o fornecimento dos itens na quantidade que for preciso, mediante a expedição 
de Pedido de Empenho.  
2.2 As empresas detentoras dos preços terão o prazo de até 07 (sete) dias, contados da comunicação 
expedida pelo Município através do Pedido de Empenho para entregar os itens, sem custos 
adicionais, livre de frete, carga e descarga, no local indicado pela municipalidade. Observação: Por 
ocasião da entrega, os produtos adquiridos deverão possuir o controle de qualidade e exigências 
estabelecidas nas normas que os regulamentam em seu estado de validade.  
2.2.1 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte.  
2.2.2 O prazo de validade dos itens licitados deverá ser conforme especificado em cada item, sendo 
que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar do recebimento pelo município.  
2.3 Quando da entrega dos itens solicitados, o Município verificará a conformidade dos mesmos com 
a especificação do Edital, e verificada a não conformidade de algum dos requisitos, a detentora dos 
preços deverá promover as correções/substituições necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, sem ônus para o Município.  
2.4 O Pedido de Empenho será enviado via e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 
recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua e-mail, o pedido deverá ser retirado 



 
 

no Departamento de Compras, situado na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, Serafina Corrêa, no prazo 
de 1 (um) dia, contado a partir da convocação.  
2.4.1 O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada do Pedido de Empenho poderá ser 
prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município.  
2.4.2 A não confirmação do recebimento ou a não retirada do Pedido de Empenho no prazo previsto, 
bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições 
previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por 
cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, 
conforme item previsto no Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos com a especificação do solicitado, e, definitivamente, após a verificação 
da qualidade e quantidade e consequente aceitação pelo servidor responsável da Secretaria. A Nota 
Fiscal deverá ser vistada e aprovada pelo Secretário da pasta e fiscal da Ata do Registro de Preço, e 
para o pagamento serão observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
Importante: O pagamento somente será realizado após a o recebimento e aprovação dos itens, pelo 
fiscal da Ata. 
3.2 A Detentora fica obrigada a atender todas as Autorizações de Fornecimento efetuadas durante a 
vigência da Ata do Registro de Preços. Nas Notas Fiscais deverão constar, obrigatoriamente, o objeto 
da licitação, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição do 
objeto (Pregão Eletrônico nº 002/2022 – RP nº 028/2022). 
3.3 Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas com 
referência ao objeto licitado, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá além do 
pagamento do preço constante no objeto desta Ata do Registro de Preço. 
3.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspenso, 
até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
3.5 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
3.6 Na hipótese da empresa contratada ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que 
informe o anexo em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, 
conforme Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou 
contador. 
3.7 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 0,2% ao mês, pro rata. 
3.8 Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente Ata 
do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos. 
3.9 O pagamento dar-se-á por meio de depósito na conta indicada pela empresa adjudicatária, ou 
mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa adjudicatária 
efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere às retenções tributárias. 
3.10 O pagamento para a Detentora dos Preços será realizado no Banco ____ Agência nº ___, Conta 
nº ____. 
3.11 Os valores registrados não sofrerão nenhum tipo de alteração, correção ou reajuste durante a 
vigência da presente Ata do Registro de Preços. 
3.12 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução dos 
preços registrados garantidos a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação. 



 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações da 
Detentora dos Preços: 
4.1.1 Manter durante a execução da Ata do Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.2 Cumprir todas as obrigações assumidas por meio do Edital e Ata do Registro de Preços no que 
se refere a entrega do objeto. 
4.1.3 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da presente 
Ata do Registro de Preços. 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações da 
Contratante: 
4.2.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Adjudicatária. 
4.2.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
4.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora dos Preços sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata. 
4.2.4 Notificar a Detentora dos Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
4.2.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização na entrega do objeto, alertando o detentor do 
Registro de Preços das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime a responsabilidade da Detentora dos preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
5.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
Secretaria Municipal de Educação 
12.365.0050.2629.0000 – Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil – Creches 
3.3.90.30.00 – material de consumo 
12.365.0050.2630.0000- Desenvolvimento e Manutenção da Pré-escola 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
12.361.0050.2631.0000- Material de consumo do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.0020.2676.0000- Gestão e serviços de recursos humanos 
3.3.90.30.00 – material de consumo 
Secretaria de Obras Públicas, trânsito e desenvolvimento urbano 
15.122.0070.2608.0000 – Gestão e serviços de obras, trânsito e desenvolvimento urbano 
3.3.90.30.00- material de consumo 
Secretaria de Saúde 
10.301.0041.2663.0000 – Ações e serviços do sistema municipal de saúde 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
20.122.0080.2721.0000 – Gestão da Agricultura e Pecuária 
3.3.90.30.00- material de consumo 
Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer 
27.122.0120.2161.00000- Gestão e serviços de turismo, juventude, esporte e lazer 
3.3.90.30.00- material de consumo 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.244.0060.2797.0000 – Manutenção do CRAS 
3.3.90.30.00- Material de consumo 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.122.0060.2691.0000- Gestão e serviços da Assistência Social 
3.3.90.30.00- material de consumo 



 
 

Secretaria Municipal da Cultura 
13.122.0130.2776.0000- Gestão e serviços de Cultura 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
23.122.0100.2751.0000 -  Gestão e Serviço de trabalho e desenvolvimento econômico 
3.3.90.30.00- Material de consumo 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 
6.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as Detentoras dos Preços, conforme a infração, estarão 
sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação; 
b) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
c) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor atualizado do Pedido de Empenho; 
d) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
e) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
6.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
6.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Detentora dos Preços, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
6.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Detentora dos Preços, podendo deixar 
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da 
Lei nº 8.666/93. 
6.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
6.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada formalmente da referida 
sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante 
do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
6.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora dos Preços, quando for o caso.  
6.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
6.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
6.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 



 
 

I – Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de 
preços; 
b) o fornecedor não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha retirado o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de Contrato decorrente do Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados; 
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
7.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
7.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado 
ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
7.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data 
da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à 
administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 O Município exercerá, quando da execução contratual, a fiscalização e a observação das 
especificações constantes nesta Ata do Registro de Preços por meio de fiscais designados pela 
Secretaria Municipal requisitante. 
8.2 A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata a ser exercida pelo Município, ocorrerá para 
preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta. 
8.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que trata a 
presente Ata, o Secretário ______ ou quem vier a substituí-lo como gestor da Ata, o servidor ___, 
matrícula nº ___, como fiscal titular e o servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal suplente.  
 
CLÁUSULA NONA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
9.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 A detentora da Ata do Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura toda e qualquer 
alteração nos dados cadastrais. 
10.2 As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não podendo 
invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou de perfeito 
cumprimento da Ata.  
10.3 A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Pedido de Empenho, nos 
casos de compra com execução imediata e integral do objeto adquirido, dos quais não resultem 
obrigações futuras, nos termos do § 4° do artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações, autorizadas, caso 
a caso, pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, após manifestação favorável da Secretaria 
Municipal de Fazenda. 
10.4 Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a sua execução, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e 



 
 

qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
10.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os itens referentes ao 
Registro de Preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. Fica 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
10.6 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações. 
10.7 Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões 
de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento 
compatível com o solicitado pela Administração observado às condições do Edital e o Preço 
Registrado. 
10.8 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
10.9 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
10.10 Ao firmar esta Ata, os detentores dos preços declaram, sob penas da lei, que não incorrem em 
qualquer impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
10.10.1 Que não incorre em inadimplência tributária que a impeça de contratar com a Administração 
Pública, conforme a Lei; 
10.10.2 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
Serafina Corrêa/RS; 
10.10.3 Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar 
ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 
10.10.4 Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
10.10.5 Que cumpre rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
10.11 A detentora dos preços reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
10.12 Integram a presente Ata todas as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993. 
10.13 A presente Ata está vinculada ao Edital de Licitação nº 232/2022, que passa a integrá-la para 
todos os efeitos. 
10.14 A detentora dos preços se obriga a observar, durante a execução do Registro de Preços, toda 
a legislação que rege o objeto desta licitação. 
10.15 Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata do 
Registro de Preços. 
E, assim por estarem de acordo, ajustados e acordados, as partes, firmam o presente Contrato, em 
3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Serafina Corrêa, ___ de ____ de 2022. 
_______________________ 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

_____________ 
 

CONTRATADA 
 

 



 
 

 
Testemunhas:    1) _________________________    2) _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VI 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 

A 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene, a serem 

adquiridos quando deles o Município necessitar. 

B 

Justificativa: O Atender as necessidades das Secretarias Municipais solicitantes, no que 

se refere a disponibilidade de materiais de limpeza e higiene para utilização em Escolas, 

Unidades Básicas de Saúde e demais espaços públicos do Município 

C Prazo de entrega: Parcelado conforme requisitado pelo Município. 

D Adjudicação do Objeto: Registro de Preços - Menor preço por Item. 

E Prazo de Vigência do Registro de Preços: 1 (um) ano.  

F 
Descrição e valor referencial: Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço 

unitário por item. 

ITE
M 

DESCRIÇÃO  
UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANT. 

ESTIMADA  

VALOR UNITÁRIO 

REFERENCIAL 

Obs.: O valor de cada item não deverá ser superior ao estabelecido na 
Lista de Valores para Referência. 

G 

Do pagamento: O pagamento dar-se-á até 15 (quinze) dias, após a entrega e aprovação 

dos itens adquiridos, mediante a Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 

5º da Lei de Licitações. 

H 
Da Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por 

conta das dotações orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

I 
Da entrega: O Licitante vencedor entregará os materiais em até 7 (sete) dias, nos locais 
indicados pela municipalidade, livre de fretes ou outras despesas diretas ou indiretas, 
decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 

J 
Da Validade: O prazo de validade dos itens licitados, quando houver, não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, a contar do recebimento pelo município. 

K Unidade Fiscalizadora: Secretarias Municipais requisitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88597984/0001-80CNPJ: 

Municipio de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

LISTA DE VALORES PARA REFERÊNCIA
Página 1 de 5

Licitação: 000118/22 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)
Item Código Descrição do Produto/Serviço UnidadeQuantidade Valor Médio Valor Total

 - 
1 001.010.104 ABSORVENTE GERIÁTRICO TAMANHO ÚNICO PACOTE C/20UN PCT 12

Absorvente Geriátrico - proteção extra contra vazamentos, mantendo a pele seca e protegida. Camada macia e suave,
proporcionando conforto. Dermatologicamente testado.  Cobertura filtrante suave, Camada interna protetora; Proteção
impermeável; Flocos de gel absorvente; Super camada de celulose. Pacote com 20 unidades

117,489,79

2 001.003.155 ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS GL 2.374
Desinfetante de uso geral - cloro ativo. Composição: solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro
ativo entre 2,0% P/P a 2,5% P/P. Embalagem plástica. Galão com 5 L.

38.506,2816,22

3 001.003.718 ÁLCOOL EM GEL - 500 ML FRS 1.198
Composição:  ácool etílico, polímero,benzoato de denatônio, neutralizante e água.  Frasco com 500ml. Embalagem plástica.

12.650,8810,56

4 001.003.719 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 1 LITRO FRS 7.252
Álcool etílico hidratado 70% INPM, regulamentado pelo INMETRO e INOR. Frasco contendo 1L.

79.191,8410,92

5 029.001.373 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML, COM DISPENSADOR, SEM FRAGRÂNCIA, TRANSPARENTEFRS 400
Álcool gel 70% frasco com 500ml, sem fragrância, transparente: Higienizador em gel, neutro, composto de álcool etílico 70%,
isopropílico menor que 5% agentes hidratantes com vitamina e, indicado para ação bactericida e anti-séptico de mãos,
acondicionado em plástico, com válvula dosadora tipo pump e anti retorno, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos adm. determinados pela ANVISA.

5.572,0013,93

6 002.001.174 ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5 LITROS GL 150
Álcool gel 70% galão com 5 litros, sem fragrância, transparente: Higienizador em gel, neutro, composto de álcool etílico 70%,
isopropílico menor que 5% agentes hidratantes com vitamina e, indicado para ação bactericida e anti-séptico de mãos,
acondicionado em plástico, com válvula dosadora tipo pump e anti retorno, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos adm. determinados pela ANVISA. 

8.701,5058,01

7 001.003.836 AMACIANTE DE ROUPAS - 5 LITROS GL 465
Composição: cloreto de diaquil, dimetil, amônio, essência, álcool etílico e água. Aspecto viscoso e concentrado. Embalagem
plástica contendo 5L.

9.760,3520,99

8 001.002.398 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL PAR 63
Aparelho de barbear: tipo descartável, material da lâmina em aço inox, com 02 lâminas paralelas, cabo em emborrachado com
textura antiderrapante, fita lubrificante, cabeça móvel que se adapta aos contornos do rosto. Embalagem com 02 unidades. 

305,554,85

9 001.001.682 BALDE DE PLÁSTICO - 15 L UN 87
Balde plástico com capacidade para 15L, com alça de metal super resistente.  APROVADO PELO INMETRO.

1.820,0420,92

10 001.003.720 BALDE DE PLÁSTICO  - 8 L UN 116
Balde plástico com capacidade para 8L, com alça de metal, super resistente. APROVADO PELO INMETRO

2.004,4817,28

11 001.003.380 BOBINA PARA FREEZER E MICROONDAS COM 100 UNIDADES 5L BOB 194
Confeccionada em polietileno virgem de baixa densidade. Capacidade para 5L e com 100 unidades.

2.525,8813,02

12 001.003.725 CERA EM PASTA AMARELA - 400 G PCT 80
Composição: cera de carnaúba e polietilênicas,parafinas, solventes alifáticos, perfume e corante. Embalagem com 400 gramas.
Identificação do produto e prazo de  validade.

2.238,4027,98

13 001.003.726 CERA EM PASTA VERMELHA - 400 G PCT 150
Composição: cera de carnaúba e polietilênicas, parafinas, solventes alifáticos, silicone, perfume e corantes. Embalagem com 400
gramas. Identificação do produto e prazo de validade.

4.207,5028,05

14 001.003.143 CERA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE 5 L GL 70
Cera Líquida Incolor impermeabilizante: Composição:Princípio ativo, agentes niveladores, aditivos, plastificante, atenuador de
espuma, conservante e veículo. Princípio ativo: resina Acrílica Embalagem plástica com 5 litros. Identificação do produto e prazo
de validade. 

9.324,00133,20

15 001.003.721 CERA LÍQUIDA AMARELA - 750 ML FRS 80
Composição: agente de polimento, formador de filme, coadjuvante,alcalinizante  preservante, essência e corante. Embalagem
plástica contendo 750ML. Identificação do produto e prazo de validade.

818,4010,23

16 001.003.723 CERA LÍQUIDA VERMELHA - 750 ML FRS 262
Composição: dispersão acrílica, emulsão de polietileno,solvente, plastificante, preservante, corante, antiespumante, resina
furmárica, nivelador e água.  Embalagem plástica com 750 ML. Identificação do produto e prazo de validade.

2.682,8810,24

17 001.001.909 CONDICIONADOR UN 24
Condicionador: condicionador de cabelo, unissex, para cabelo normal, embalagem com no mínimo 350 ml 

259,9210,83

18 001.007.718 CONJUNTO MOP PÓ UN 39
CONJUNTO MOP PÓ 80CM PÓ 80 CM ( VASSOURA DE ALGODÃO COM CABO, REFIL MOP PÓ ALGODÃO 80CM; SUPORTE
PARA MOP PÓ; CABO TELESCÓPICO RETRÁTIL DE 130CM); 

6.589,83168,97

19 001.003.348 COPO DESCARTÁVEL  80 ML - C/ 100 EM POLIPROPILENO PCT 860
Descartável plástico com 80ML. Confeccionado em polipropileno com material atóxico. Massa mínima de copo deve estar de
acordo com a NBR 14.865. Gravação no fundo do copo do símbolo de identificação para reciclagem "PP" conforme NBR 13230 e
capacidade do copo. Embalagem deverá possuir selo ABNT. Pacote com 100 unidades.

6.673,607,76

20 001.002.014 COPO DESCARTAVEL 200ML - C/100 EM POLIPROPILENO PCT 1.780
Plástico com capacidade para 200ML. Confeccionado em polipropileno com material atóxico. Massa mínima do copo deve estar de
acordo com a NBR 14.865. Gravação no fundo do copo do símbolo de identificação para reciclagem "PP" conforme NBR 13230 e
capacidade do copo. Embalagem deverá possuir selo ABNT. Pacote com 100 unidades.

16.411,609,22

21 001.001.037 COPOS DESCARTAVEIS -  200ML C/100 UNIDADES EM POLIPROPILENOPCT 1.200 9.636,008,03
22 001.008.259 CREME DE BARBEAR 65 GRAMAS UN 10 107,7010,77
23 002.001.814 CREME DENTAL FLUORETADO 90 GR UN 72

Creme dental 90g, anti-tártaro e anti-cárie. 
352,084,89

24 001.003.728 CREME DEPILATÓRIO P/BUÇO 40ML UN 12 261,6021,80
25 034.001.249 CREME HIDRATANTE PARA O CORPO, 200 ML UN 48

Creme hidratante corporal, fragrâncias suaves. Frasco de 200 ml. 
748,3215,59

26 001.001.348 DESINFETANTE 5 LITROS GL 1.110
Composição: cloreto de benzalcôneo ,nonifenol, etixilado, fragrância, conservante, corante e água. Componente ativo cloreto de
benzalcôneo 0,75%. embalagem  05 litros. Identificação do produto e prazo de validade.

22.333,2020,12

27 001.003.729 DESINFETANTE BACTERICIDA - 2L FRS 1.165
Composição: germicida e bactericida, líquido, aroma de pinho ou eucalipto, uso doméstico. Frasco plástico de com 2 Litros,
identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na Anvisa/MS. Deverá apresentar FISPQ. 

9.320,008,00

28 001.008.257 DESODORANTE AEROSOL UNISSEX 150ML UN 80
Desodorante aerossol: unissex, antitranspirante eficácia e perfume hipoalérgico, embalagem com 150 ml. 

1.004,8012,56



88597984/0001-80CNPJ: 

Municipio de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

LISTA DE VALORES PARA REFERÊNCIA
Página 2 de 5

Licitação: 000118/22 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)
Item Código Descrição do Produto/Serviço UnidadeQuantidade Valor Médio Valor Total

 - 
29 001.003.220 DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY - 300ML FRS 412

Composição: água, nitrito de sódio, bicarbonato de sódio, fragrância, propolente.  Ingrediente ativo: trietilenoglicol 5,40%. Frasco
com 300 ML.  Prazo de validade.

5.059,3612,28

30 001.001.046 DETERGENTE PARA LOUÇA - 05 LITROS GL 862
Composição: componente ativo: glicerina, coadjuvantes, sequestrantes, espessantes corantes e fragrância. Componente ativo:
linear alquibenzeno sulfatano de sódio. Tensoativo biodegradável. Embalagem plástica contendo identificação do produto e prazo
de validade. Deverá apresentar FISPQ. Galão 05 litros

14.585,0416,92

31 001.009.048 DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLO UN 51
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO: PAPEL HIGIÊNICO, fabricado em plástico ABS próprio para uso de papel higiênico em
rolos de 300 m, possui tampa com visor em plástico reforçado branco. 

2.876,9156,41

32 001.003.853 DISPENSER PAPEL TOALHA UN 35
SUPORTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA DE 02 OU 03 DOBRAS, tampa dispenser para papel toalha interfolha de 02 ou 03
dobras, tampa frontal basculante em plástico abs reforçado, capacidade mínima p/ 600 folhas, visor frontal para inspeção do nível
de papel remanescente, cor branca 

2.222,8563,51

33 001.003.964 DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE UN 39
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO COM NO MÍNIMO 800ML, suporte para sabonete líquido com
reservatório de 800ml, em abs, com parafusos e buchas de fixação 

1.919,5849,22

34 010.001.552 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ROLO UN 35
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ROLO dispenser para papel toalha em bobina branco com alavanca, produzido em plástico
abs de alta resistência e durabilidade, fechamento com chave, capacidade para papel toalha em bobina até 200mm ou com no
máximo de 200 mm, parafusos e buchas para fixação inclusas. 

4.775,75136,45

35 001.008.255 ENXAGUANTE BUCAL 250 ML UN 36
Enxaguante bucal, sem álcool. Embalagem de 250 ml. 

485,6413,49

36 030.001.186 ESCOVA DE DENTE ADULTO MACIA UN 60
Escova Dental: Escova dental adulto com cerdas macias, com comprimento de 17,5 a 18 cm, preferencialmente, cabeça pequena
arredondada, 28 a 32 tufos, divididos em três fileiras, com cerdas macias, pontas arredondadas, em cores variadas. 

345,005,75

37 001.004.830 ESCOVA PARA ROUPAS UN 55
 Escova multiuso em formato anatômico. Ideal
para limpezas pesadas.

339,356,17

38 001.001.058 ESCOVA SANITÁRIA - MATÉRIA SINTÉTICA UN 118
Composição: pigmento e matéria sintética. Resistente.

972,328,24

39 001.001.017 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE  C/8 UNIDADES PCT 311
Composição:  aço carbono. Pacote com 08 unidades.

960,993,09

40 001.001.377 ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA - FACE PCT 1.016
Dupla face 110x75 x20mm, composta de espuma de poliuretano com agentes  antibacterianos e fibras sintéticas com abrasivo,
multiuso. Pacote com 03 unidades

3.616,963,56

41 001.001.851 FIBRAS PARA LIMPEZA PESADA - PACOTE C/ 5 UNIDADES PCT 133
Para limpeza pesada, super pro 102x260mm. Pacote contendo 05 unidades.

2.041,5515,35

42 001.001.066 FILTROS PARA CAFE Nº 103 CX 462
Filtro para café, tamanho 103. Com microtextura especial de filtragem  e costura resistente. Caixa contendo 30 unidades.

2.499,425,41

43 001.001.077 FÓSFOROS LONGO 5CM - CAIXA C/ 240 PALITOS CX 285
Fósforo longo com 5cm, acendedor nas laterais. Caixa contendo 240 palitos.

1.596,005,60

44 001.001.424 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G UN 5
Fraldas descartáveis, compostas de fibras de celulose hipoalergênicas e atóxicas, capa de tela polimérica, revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno, formato reto de cintura, ajustável a qualquer tipo de paciente, anatômica, camada interna
de gel retentor de umidade em todo o núcleo, barreira contra vazamentos, no mínimo três fios de elásticos, dotada de quatro fitas
abre e fecha reposicionáveis e ajustáveis, duas de cada lado com substância aderente e antialérgica. Tamanho “G” – Infantil. Prazo
de validade mínimo de 1 (um) ano, a contar do recebimento pelo município. Embalagem com 10 unidades

94,9518,99

45 001.002.179 FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO P, INFANTIL UN 30
Fraldas descartáveis, compostas de fibras de celulose hipoalergênicas e atóxicas, capa de tela polimérica, revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno, formato reto de cintura, ajustável a qualquer tipo de paciente, anatômica, camada interna
de gel retentor de umidade em todo o núcleo, barreira contra vazamentos, no mínimo três fios de elásticos, dotada de quatro fitas
abre e fecha reposicionáveis e ajustáveis, duas de cada lado com substância aderente e antialérgica. Tamanho “P” – Infantil. Prazo
de validade mínimo de 1 (um) ano, a contar do recebimento pelo município. 

569,7018,99

46 001.002.180 FRALDA DESCARTÁVEL,TAMANHO SXG, INFANTIL UN 5
Fralda descartável unissex, dermatologicamente testada, Tamanho SXG – Infantil. Suas medidas serão, para cintura de até 61 cm
e peso acima de 15 kg. Sua composição deve conter, fibra de celulose, polietileno, fios elástico, polímeros super absorventes,
não-tecido de polipropileno com Aloe Vera, adesivo à base de borracha sintética, barreiras hidrofóbicas de polipropileno e poliéster.
NÃO contendo algodão na sua composição. Deverá conter uma camada supersec de maior absorção e fecho gruda e desgruda.
Prazo de validade mínima de 1 (um) ano a contar da data de entrega ao município. Embalagem com 10 unidades

94,9518,99

47 001.003.385 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO GG UN 5
Fraldas descartáveis, compostas de fibras de celulose hipoalergênicas e atóxicas, capa de tela polimérica, revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno, formato reto de cintura, ajustável a qualquer tipo de paciente, anatômica, camada interna
de gel retentor de umidade em todo o núcleo, barreira contra vazamentos, no mínimo três fios de elásticos, dotada de quatro fitas
abre e fecha reposicionáveis e ajustáveis, duas de cada lado com substância aderente e antialérgica. Tamanho “GG” – Infantil.
Prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, a contar do recebimento pelo município. Embalagem com 10 unidades.

94,9518,99

48 001.002.184 FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M INFANTIL UN 5
compostas de fibras de celulose hipoalergênicas e atóxicas, capa de tela polimérica, revestimento externo confeccionado em
plástico de polietileno, formato reto de cintura, 
ajustável a qualquer tipo de paciente, anatômica, camada interna de gel retentor de umidade em todo o núcleo, barreira contra
vazamentos, no mínimo três fios de elásticos, 
dotada de quatro fitas abre e fecha reposicionáveis e ajustáveis, duas de cada lado com substância aderente e antialérgica.  Prazo
de Validade mínimo de 1 (um) ano, a contar do recebimento pelo município. 

94,9518,99

49 001.001.337 HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO CX 40
Haste flexível com pontas de algodão, cx com 75 unidades 

176,804,42

50 001.003.009 INSETICIDA AEROSSOL SPRAY - 300 ML FRS 162 2.084,9412,87
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Composição: transfluthrin 0,04%, d-phenothrin 0,10% etanol, emulsificantes solventes e propelentes.  Inseticida a base de água.
Frasco com 300ML. Identificação do produto e prazo de validade.

51 001.008.403 LENÇO UMEDECIDO- PCT 100 UN PCT 30
Lenço Umedecido: Pacote com toalhinhas umedecidas, infantil, testado dermatologicamente, contendo no mínimo 100 unidades,
20 cm X 12 cm 

387,6012,92

52 001.001.469 LIMPA VIDROS - GALÃO 5 LITROS GL 212
Composição: lauril éter sulfato de sódio, tensoativo aniônico florado, éter glicólico, álcool etoxilado, coadjuvante, perfume e água.
Galão 05 litros . Identificação do produto e prazo de validade.

5.490,8025,90

53 001.009.052 LIXEIRA DE INOX COM PEDAL DE 20 LITROS UN 30 5.697,00189,90
54 001.009.051 LIXEIRA INOX 12L C/ PEDAL UN 30 1.916,4063,88
55 001.002.358 LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO UN 52

Lixeira para escritório EM AÇO TELADO 8 litros
1.317,1625,33

56 001.005.580 LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 33L UN 20
LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 33L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na
disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em
áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais
segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna
o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a
limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas.
Capacidade para 33 (trinta e três) litros. Medidas aproximadas de 57cm de altura x 37cm de largura x 34cm de comprimento.
Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. 

2.966,00148,30

57 001.005.582 LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 50L UN 20
LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 50L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na
disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em
áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais
segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna
o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a
limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas.
Capacidade para 50 (cinquenta) litros. Medidas aproximadas de 70cm de altura x 44cm de largura x 37cm de comprimento. Rótulo
com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. 

4.434,80221,74

58 001.005.583 LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 90L UN 20
LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 90L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na
disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em
áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais
segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna
o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a
limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas.
Capacidade para 90 (noventa) litros. Medidas aproximadas de 92cm de altura x 57cm de largura x 46cm de comprimento. Rótulo
com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. 

5.979,80298,99

59 001.001.100 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/200ML FRS 220
Composição: brilho seco, composto de cera micro cristalina, , óleo parafinico, silicone alcalinizantes, espessante, tensoativos não
iônicos, conservante,solvente alifático, fragrância lavanda  de longa duração. Frasco com 200ML. Identificação do produto e prazo
de validade.

1.535,606,98

60 001.006.863 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO E/OU GRANDE CX/100 UNID. CX 1.883
Luva de procedimento,descartável,não estéril,tamanho médio e ou grande ,em látex natural ,textura uniforme, espessura média, de
0.16 milimetros e comprimento mínimo de 25cm, ambisdestra, boa elasticidade  resistente ao calçar,lubrificada em pó
absorvível,confortável, anatômica com empunhadura justa.  Na embalagem deverá constar data de fabricação e validade. Caixa c/
100 unidades.

134.672,1671,52

61 001.006.863 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO E/OU GRANDE CX/100 UNID. CX 627
Luva de procedimento,descartável,não estéril,tamanho médio e ou grande ,em látex natural ,textura uniforme, espessura média, de
0.16 milimetros e comprimento mínimo de 25cm, ambisdestra, boa elasticidade  resistente ao calçar,lubrificada em pó
absorvível,confortável, anatômica com empunhadura justa.  Na embalagem deverá constar data de fabricação e validade. Caixa c/
100 unidades.

44.843,0471,52

62 001.001.760 LUVA EMBORRACHADA - G ( 1 PAR ) PCT 753
Composição: inteiramente aveludada, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com algodão flocado, com formato
anatômico, cor amarela.Embalagem contendo 01 par.

5.790,577,69

63 001.001.102 LUVA EMBORRACHADA - M ( 1 PAR ) PCT 886
Composição: inteiramente aveludada, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com algodão flocado, com formato
anatômico, cor amarela.Embalagem contendo 01 par.

6.813,347,69

64 001.003.349 LUVA EMBORRACHADA - P ( 1 PAR ) PCT 216
Composição: inteiramente aveludada, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com algodão flocado, com formato
anatômico, cor amarela. Embalagem contendo 01 par.

1.661,047,69

65 034.001.269 MAMADEIRA UN 30
Em polipropileno atóxico, resistente, esterilizável, leve, inquebrável, inalterável a agentes químicos, que suporte alta temperatura,
capacidade de 250ml, com bico em látex atóxico e tampa protetora em pvc atóxico. 

441,0014,70

66 001.008.085 MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 100  UNIDADES PCT 132
Fabricado com não tecido, 100% polipropileno, TNT, de cor branca, com elástico. Atóxica, antialérgica, tripla camada protetora.
Registrado no Ministério da Saúde/Anvisa. Pacote  com 100 unidades .

7.242,8454,87

67 001.001.003 MULTIUSO  - 500 ML FRS 1.194
Limpa manchas, removedor de gordura. Composição: a base de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico,
alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, ácool, perfume e água. Frasco plástico.  Identificação do produto e prazo de
validade.

9.157,987,67

68 001.003.277 ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML UN 5 87,8517,57
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ÓLEO DE GIRASSOL  embalagem COM 100ML 
 fórmula hipoalergênica e dermatologicamente testada, com alto poder de hidratação, nutrição e absorção 

69 001.001.117 PÁ PARA LIXO UN 103
Composição:  pigmento e matéria sintética.

788,987,66

70 001.001.108 PANO  PARA  CHÃO MESCLA UN 710
Saco mescla medindo no mínimo 58 x 88cm, com no mínimo 90% de algodão.

7.014,809,88

71 001.001.643 PANO DE PRATO BRANCO UN 825
Pano de prato: 100% algodão, na cor branca, com acabamento nas bordas, medindo aproximadamente 40x68cm. 

6.204,007,52

72 001.003.350 PANO FLANELA P/LIMPAR MOVEIS UN 440
Flanela 100% algodão, cor laranja, medindo no mínimo 58 x 38cm.

2.354,005,35

73 001.003.733 PANO PARA PIA - SACO ALVEJADO UN 650
pano 100% algodão, alvejado, com no mínimo 40 x 70 cm.

5.284,508,13

74 001.001.524 PAPEL ALUMINIO 30 X 7,5 RL 204
Papel Alumínio 30 x 7,5

1.479,007,25

75 001.007.986 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO COM 64 ROLOS FD 678
Papel higiênico composto 100% de fibras celulósicas virgens, branco, folha dupla. Fardo com 64 rolos (16 pacotes com 04 rolos de
no mínimo 30 m cada). 

78.539,52115,84

76 001.001.541 PAPEL HIGIENICO ROLÃO FARDO C/ 08 ROLOS FD 688
Gofrado, 100% celulose virgem, qualidade extra branco, rolo medindo 10 cm x 300 metros. 

58.191,0484,58

77 001.002.066 PAPEL MANTEIGA UN 100
Rolo de 30cm x 7,5m

990,009,90

78 001.001.644 PAPEL TOALHA  PICOTADO BRANCO PCT 378
Papel toalha em rolo picotado, na cor branca. Pacote com 02 rolos de no mínimo 50 toalhas cada. 

2.661,127,04

79 001.004.303 PAPEL TOALHA 20CM X 200M  C/ 6 ROLOS FD 502
Alta qualidade, 100% fibra celulose virgem, dimensões 20 x 200m, embalagem com toda identificação do produto. Fardo com 06
rolos.

56.173,80111,90

80 001.001.116 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -PACOTE C/1000 UNIDADES PCT 2.574
Papel toalha para banheiro interfolhado,branco 02 dobras  20 x 23cm, gramatura  mínima de 24 gramas.  Pacote com 1.000
unidades.

60.489,0023,50

81 001.006.857 PASTILHA ADESIVA PARA SANITÁRIO PCT 534
Composição: tensoativo não iônico, dodecilbenzeno,sulfonato de sódio, emoliente e corante. Embalagem  pacote com no mínimo
03 unidades. Identificação do produto e prazo de validade.

5.137,089,62

82 001.003.848 PLÁSTICO FILME UN 200
Rolo de 28cmx30m

1.800,009,00

83 001.003.287 POMADA PARA ASSADURA 45 GR UN 48
Pomada para assadura. Composição: retinol (vitamina A), no mínimo 5.000u.i; colecalciferol (vitamina D), no mínimo 900u. i; óxido
de zinco, no mínimo 150mg; e excipientes. Tubo de 45g. 

1.104,0023,00

84 001.003.351 PRENDEDOR  DE ROUPA DE MADEIRA - PACOTE C/ 12 UNIDADES PCT 102
Prendedor de roupa de madeira. Pacote com 12 unidades.

14.614,56143,28

85 001.002.142 PROTETOR SOLAR FPS60 200 ML UN 104
Protetor solar FPS 60; loção cremosa, embalagem com 200 ml; resistente à água e suor; contendo substâncias como barreira
protetora da pele contra radiações solares (raios ultravioleta U.V.A e U.V.B); dermatologicamente testado; com registro na anvisa.
Prazo de validade não inferior a 18 (dezoito) meses da data da entrega.

3.430,9632,99

86 001.003.165 QUEROSENE PARA LIMPEZA - FRASCO 1 LITRO FRS 62
Composição: 100% querosene. Frasco com 1 Litro. Identificação do produto e prazo de validade.

1.388,1822,39

87 001.006.862 REMOVEDOR DE CERA 5LT GL 50
Composição: ativo, solvente, alcalinizantes, sequestrante, conservante, hidrótopo e veículo. Princípio ativo: nonilfenol etoxilado.
Embalagem plástica com 5 litros. Identificação do produto e prazo e prazo de validade.

4.030,5080,61

88 001.010.102 REMOVEDOR HIPOALERGÊNICO A BASE DE ACETONA 100ML UN 12 86,527,21
89 001.001.801 REPELENTE FRS 176

REPELENTE SPRAY 60 ML PARA INSETOS – Repelente spray ou aerossol – Produto para combate de insetos, inclusive o
mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Fórmula suave e rápida absorção. Dermatologicamente testado, atendendo
aos tipos de pele com segurança e eficácia. Produto deve ser devidamente registrado na ANVISA. Prazo de validade não inferior a
18(dezoito) meses da data de entrega 

2.638,2414,99

90 001.006.861 RODO DE BORRACHA, BASE PLASTICA DE  40 CM DE LARGURA UN 157
Rodo de borracha. Borracha dupla na cor preta, base plástica de 40 cm (largura) de alta resistência, cabo de no mínimo 1,20 m em
madeira plastificada, ponteira plástica rosqueável, suporte para pendurar. 

2.095,9513,35

91 001.006.860 RODO DE ESPUMA GRANDE, ESPUMA DE NO MINIMO 30CM UN 372
Cabo de no mínimo 1,20 m.

7.570,2020,35

92 001.003.736 SABAO DE COCO - PACOTES C/5 BARRAS DE 200G PCT 222
Composição: óleo de coco, hidróxido   de sódio, cloreto de sódio, hipossulfito de sódio na água. Pacote contendo 05 barras e cada
barra com 200g.

3.316,6814,94

93 001.001.708 SABAO EM PO - 1 KG PCT 2.586
Composição: tensoativo aniônico, tensoativo catiônico, coadjuvante, sinergista, temponantes, branqueador óptico, corantes,
enzimas, alvejantes, carga atenuador de espuma, essência de água, multiação.  Pacote com 1 Kg.

46.263,5417,89

94 001.001.987 SABAO MECANICO - BARRA UN 32
Barra de sabão mecânico. Composição: óleo de coco e agente abrasivos, identificação do produto e prazo de validade.

2.763,2086,35

95 001.003.209 SABONETE CREMOSO 5L GAL 438
Sabonete cremoso para mãos. Composição: concentrado, antibacteriano, com PH neutro, perolado, cremoso, fragrância lavanda
ou erva doce, tensoativo aniônico, alcalonamida de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, essência, corante e água.
Galão de 5 litros, contendo identificação do produto e prazo de validade. 

15.325,6234,99

96 001.001.368 SABONETE EM BARRA UN 160
Sabonete em barra: Deve apresentar rótulo, que conste componentes, instruções de uso, fabricação, validade e lote. Deve conter
número de registro no ministério da saúde. Embalagem vedada, não violado, íntegro e limpo. Embalagem 90 gramas. 

689,604,31

97 001.005.826 SABONETE LIQUIDO INFANTIL UN 50
Fórmula que não cause irritação nos olhos nem a pele,  dermatológica e oftalmologicamente testada, sem parabenos e corantes.
Embalagem de  200 ml 

903,0018,06
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98 001.001.149 SACO DE LIXO  50 L - PACOTE C/100 UNIDADES PCT 545

Saco plástico para lixo, 50 Litros, cor preta, largura 63 cm, altura 80 cm, polipropileno. Pacote com 100 unidades. Aprovado pelo
INMETRO.

22.192,4040,72

99 001.001.605 SACO DE LIXO 100 L - PACOTE C/100 UNIDADES PCT 855
Saco plástico para lixo, 100 Litros, cor preta, largura 75 cm, altura 105 cm, de polipropileno. Pacote com 100 unidades. Aprovado
pelo INMETRO.

54.865,3564,17

100 001.003.352 SACO DE LIXO 15 L - PACOTE C/100 UNIDADES PCT 335
Saco plástico para lixo, 15 Litros, cor preta, largura 39 cm, altura 58 cm, de polipropileno. Pacote com 100 unidades. Aprovado pelo
INMETRO. 

7.510,7022,42

101 001.003.111 SACO DE LIXO 30 L - PACOTE C/100 UNIDADES PCT 580
Saco plástico para lixo, 30 Litros, cor preta, largura 59 cm, altura 62 cm, de polipropileno. Pacote com 100 unidades. Aprovado pelo
INMETRO.

18.623,8032,11

102 001.004.835 SACOS DE LIXO BRANCO INFECTANTES 100LT PCT 30
Confeccionados em polietileno de alta densidade, material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante
obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. São sacos de lixo para resíduos
hospitalares infectantes e também utilizados em clínicas diversas, consultórios médicos, clínicas odontológicas, clínicas de
vacinação, clínicas veterinárias, protegendo o meio ambiente e facilitando a destinação correta nos postos de coleta, diminuindo
assim os riscos de infecções e contaminações nas áreas onde o mesmo circula. Pacote com 100 unidades.

3.625,20120,84

103 001.006.602 SACOS DE LIXO BRANCO INFECTANTES 15LT PCT 30
Confeccionados em polietileno de alta densidade, material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante
obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. São sacos de lixo para resíduos
hospitalares infectantes e também utilizados em clínicas diversas, consultórios médicos, clínicas odontológicas, clínicas de
vacinação, clínicas veterinárias, protegendo o meio ambiente e facilitando a destinação correta nos postos de coleta, diminuindo
assim os riscos de infecções e contaminações nas áreas onde o mesmo circula. Pacote com 100 unidades.

1.482,3049,41

104 029.001.222 SACOS DE LIXO BRANCO INFECTANTES 30LT PCT 30
Confeccionados em polietileno de alta densidade, material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante
obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. São sacos de lixo para resíduos
hospitalares infectantes e também utilizados em clínicas diversas, consultórios médicos, clínicas odontológicas, clínicas de
vacinação, clínicas veterinárias, protegendo o meio ambiente e facilitando a destinação correta nos postos de coleta, diminuindo
assim os riscos de infecções e contaminações nas áreas onde o mesmo circula. Pacote com 100 unidades.

1.583,4052,78

105 029.001.221 SACOS DE LIXO BRANCO INFECTANTES 50LT PCT 30
Confeccionados em polietileno de alta densidade, material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante
obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. São sacos de lixo para resíduos
hospitalares infectantes e também utilizados em clínicas diversas, consultórios médicos, clínicas odontológicas, clínicas de
vacinação, clínicas veterinárias, protegendo o meio ambiente e facilitando a destinação correta nos postos de coleta, diminuindo
assim os riscos de infecções e contaminações nas áreas onde o mesmo circula. Pacote com 100 unidades.

2.363,4078,78

106 001.001.150 SAPÓLIO CREMOSO- 300 ML FRS 949
Sapóleo cremoso, original, composto de tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante,
pigmentos, fragrância e veiculo, componente ativo linear alquibenzeno sulfato de sódio. Frasco com 300ML, identificação do
produto e prazo de validade.

6.804,337,17

107 001.006.238 TOALHA DE BANHO UN 70
Toalha de banho: material com aproximadamente 92% de algodão e 8% de poliéster, cores variadas, com dimensões aproximadas
de 70cmx135cm. 

2.513,7035,91

108 001.001.156 TOALHA DE ROSTO - TAMANHO MINIMO 44x72CM UN 374
Toalha de rosto com aproximadamente 92% de algodão e 8% de poliéster 

5.565,1214,88

109 001.006.078 TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 100
Confeccionada em tecido de fibras sintéticas, com elástico na borda, tamanho único, na cor branca. Pacote com 100 unidades. 

2.648,0026,48

110 001.003.029 VASSOURA DE NYLON UN 259
Vassoura de nylon, com cepa de plástico, com cerdas firmes e macias, tipo leque, cabo de no mínimo 1,20 m de madeira forrado
de PVC, com suporte para pendurar, ponteira plástica rosqueável, base retangular em madeira com 25 cm (largura)

3.488,7313,47

111 001.001.159 VASSOURA DE PALHA PURA UN 714
Vassoura com cepa e cerdas de palha pura, não podendo conter outros preenchimentos, como fibras, procedentes de linhaças ou
capins, amarração com arame e fio de polietileno, cabo de madeira medindo no mínimo 1,20 m, a base entorno de 6 cm de largura
e 30 cm de varredura, de ótima qualidade. 

28.060,2039,30

112 001.008.256 XAMPU NEUTRO, FÓRMULA SUAVE UN 80
Xampu neutro, fórmula suave. Deve apresentar rótulo, que conste componentes, instruções de uso, fabricação, validade e lote.
Deve conter número de registro no ministério da saúde. Tampa vedada, não violado, íntegro e limpo. Embalagem mínima c/ 350ml. 

829,6010,37

4.033,97 1.097.552,87Total ->


