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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-0046 

TERMO DE REFERÊNCIA – Memorial Descritivo 
 
1. OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência foi elaborado com base nas solicitações de despesas emitidas pelas secretarias municipais 
participantes e, tem como finalidade, promover licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, por 
item, sob a forma REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação de empresa especializada na aquisição de 
Materiais de Higiene e Limpeza, com transporte incluso, para atender necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
Integradas e Fundos Municipais, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, para atender 
necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias Integradas e Fundos Municipais, conforme especificações a seguir: 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A prefeitura tem como atribuição dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de atendimento, de 
maneira que as mesmas desempenhem suas funções administrativas ou operacionais de forma a atender o princípio da 
eficiência e qualidade à população em geral. 
 
2.2. A prefeitura em atendimento ao disposto nos artigos 6, Inciso IX, 7, § 2 e 9 da Lei nº  8.666/93 e Artigo 3º, Inciso I da Lei nº 
10.520/2002 e Decreto nº 5.450/05 e suas alterações, vem através do presente, justificar a necessidade de abertura de 
processo administrativo através  de Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza. O interesse 
desta administração pela formalização do Sistema de Registro de Preços considera as vantagens efetivas e práticas permitindo 
uma ampla concorrência ou pregão, de tudo que se compra no exercício e o que faltar poderá ser então enquadrado na 
modalidade pertinente de licitação ou dispensa de licitação, bem como redução do número de processos licitatórios, agilidade 
na ora da aquisição dos produtos, atendimento de demandas imprevisíveis, redução dos custos da licitação e maior 
transparência das aquisições. 
 
2.3. A aquisição dos materiais de limpeza e higiene se faz necessário para limpeza e higienização dos espaços físicos existentes  
proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais. O consumo previsto e a 
quantidade a ser adquirida foram feitos com base nas planilhas de demanda apresentadas pelas respectivas secretarias. 
 
3. DA VIGÊNCIA 
 
3.1. O Registro de Preços terá vigência durante um período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
4. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 
4.1. As especificações e quantitativos, estão descritas no quadro abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 AGUA SANITáRIA   974 UNIDADE      

 

Especificação : composição química hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 
2,50%, classe corrosivo classe 8, numero risco 85, risco 
saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, 
densidade de 1,20 a 1çor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, bamheiros e pias em embalagem 
plastica com 2l. 

     

2 ÁLCOOL EM GEL   3957 UNIDADE      

 

Especificação : Álcool em gel, Certificado INMETRO e 
Norma ABNT NBR 5991/4; (Cx c/ 12 unidade de 1 
litros). 

     

3 ÁLCOOL LIQUIDO   891 UNIDADE      

 

Especificação : , liquido, etílico, hidratado, 92,8 graus GL, 
Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4; (Cx c/ 
12 unidade de 1 litros) 

     

4 BALDE (10L)   686 UNIDADE      

 
Especificação :  material plástico, tamanho médio, 
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material alça arame galvanizado, capacidade 10 l, cor 
preto, pegador embutido. 

5 BALDE (20L)   532 UNIDADE      

 

Especificação :  material plástico, tamanho médio, 
material alça arame galvanizado, capacidade 20 l, cor 
preto, pegador embutido. 

     

6 BOTINA   660 PAR          

 

Especificação :  material borracha, material da sola de 
borracha antiderrapante, cor preta ou branca, tipo cano 
longo, tamanho diversos 

     

7 CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML.   1936 UNIDADE      
8 CESTO DE LIXO TIPO FECHADO   263 UNIDADE      

 

Especificação : material plástico, polipropileno, tipo 
fechado com tampa, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, 
altura 34 cm, cinza ou branco. 

     

9 CESTO DE LIXO TIPO TELADO   735 UNIDADE      

 

Especificação : Cesto de lixo, material plástico, tipo 
telado, polipropileno, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, 
altura 34 cm, cinza ou branco. 

     

10 DESINFETANTE 1 L   4434 UNIDADE      

 

Especificação : bactericida, aspecto físico líquido, 
aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem 
em polietileno contendo no 1 litro. 

     

11 DESODORANTE   2759 UNIDADE      

 

Especificação : Desodorante / aromatizante de ambiente, 
tipo aerossol, aroma diversos, biodegradável, embalagem 
em frasco/lata com no mínimo 400 ml 

     

12 ESCOVA TIPO DE LAVAR ROUPA   1281 UNIDADE      

 

Especificação : para limpeza, material corpo plástico 
resistente, material cerdas sintético, cor cerdas branca, 
cor do corpo cinza ou branca. 

     

13 ESCOVãO   484 UNIDADE      

 

Especificação : material cerdas piaçava, material cabo 
madeira, material cepa madeira, comprimento cerdas 
mínimo 3 cm, características adicionais com cabo. 

     

14 ESPONJA   4904 UNIDADE      

 

Especificação :  tipo de limpeza, dupla face, uma face em 
material de lã de aço, outra face em esponja densa, 
formato retangular anatômico, abrasiva, antibactérias, 
medidas aproximadas de 110x75x23mm, embalagem 
plástica com 03 unidades 

     

15 FLANELA   874 PACOTE       

 
Especificação : comum em algodão, medindo 30 x 40 cm, 
pacote com 12 unidades, cores variadas.      

16 
FóSFORO CONTENDO NO MíNIMO 40 PALITOS (PCT 
COM 10 UNIDADES) 

  1382 PACOTE       

17 INSETICIDA   2605 LATA         

 
Especificação : tipo baygon ou similar, aerossol, 
embalagem com no mínimo 400 ml      

18 LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML   1095 FRASCO       
19 LUSTRA MóVEIS   1375 FRASCO       

 
Especificação : emulsão aquosa Cremosa, perfumada, p/ 
aplicação em Móveis e superfícies lisas, frasco c/ 200 ml      

20 LUVA DE BORRACHA G   585 PAR          

 

Especificação : em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento 
em algodão, anatômica, cano médio tamanho G. 

     

21 Pá COLETORA DE LIXO   1246 UNIDADE      

 

Especificação : material coletor em plástico resistente, 
material cabo de plástico resistente, comprimento cabo 
16 cm, comprimento 14 cm, largura 20 cm 

     

22 PALHA DE AçO   4462 PACOTE       

 
Especificação : material lã de aço carbono, formato 
retangular, aplicação utensilios e limpeza em geral,      
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caracterisitcas adicionais, textura macia e isenta de sinais 
de oxidação, comprimento min. 90 mm, largura min 
40mm, peso liquido minimo 42g , embalagem plástica 
com no minimo 8 unidades 

23 PANO DE CHãO   6393 UNIDADE      

 

Especificação : costura dupla de fios resistentes, alto 
poder de absorção, saco lavado e alvejado, medindo 50 x 
80, material algodão cru, tipo saco 

     

24 PANO DE PRATO   2673 UNIDADE      

 

Especificação :  material algodão cru, comprimento 60 
cm, largura 40 cm, cores diversas (estampado), 
características adicionais absorvente, lavável e durável, 
com bainha nas laterais 

     

25 PAPEL HIGIêNICO 04 ROLOS   4661 FARDO        

 

Especificação : , material celulose virgem, comprimento 
40 m, largura 11 cm, tipo picotado, quantidade folhas 
dupla, cor branca, características adicionais extra macio, 
de alta qualidade, pacote com 04 rolos. 

     

26 PAPEL TOALHA INTERFOLIADO   2475 PACOTE       

 
Especificação : 20 x 20 cm, pacote com 02 unidades, 
100% de fibra natural, picotado, alta absorção      

27 PEDRA SANITARIA   2724 CAIXA        

 

Especificação :  tipo desodorizador sanitário, composição 
paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 35 
g, aspecto físico tablete sólido, características adicionais 
suporte plástico para vaso sanitário, essência de lavanda, 
caixa com uma unidade 

     

28 PORTA PAPEL TOALHA   25 UNIDADE      

 
Especificação :  material plástico abs, cor cinza/branco, 
tipo uso suporte de toalha de papel, utilização na cozinha      

29 PREGADOR DE ROUPA   1558 PACOTE       

 
Especificação : material em madeira, pacote com no 
mínimo 10 unidades.      

30 
PRODUTO P/ LIMPEZA PESADA, TIPO VEJA MULTIUSO 
OU SIMILAR, 500 ML. 

  1248 FRASCO       

31 REMOVEDOR DE GORDURAS   197 UNIDADE      

 

Especificação : limpador impurezas, composição básica 
linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, tenso, aspecto 
físico líquido, aplicação remover gorduras e poeiras de 
cozinhas/banheiros, características adicionais 
embalagem com tampa e bico econômico, frasco com 500 
ml 

     

32 RODO PEQUENO   695 UNIDADE      

 

Especificação : , material cabo alumínio, material suporte 
metal reforçado, comprimento suporte 30 cm, 
quantidade borrachas 2 unidades, tamanho pequeno. 

     

33 SABãO ASPECTO FíSICO LíQUIDO   1113 UNIDADE      

 

Especificação : composição carbonatos, silicatos, fosfatos, 
tensoativos não iô-, características adicionais 
biodegradável, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, 
odor floral, composição água, alquil benzeno sulfato de 
sódio, corante, embalagem plástica com 1,5 litros. 

     

34 SABãO ASPECTO FíSICO EM Pó   1466 CAIXA        

 

Especificação : composição carbonatos, silicatos, fosfatos, 
tensoativos não iô-, características adicionais 
biodegradável, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, 
odor floral, composição água, alquil benzeno sulfato de 
sódio, corante, caixa de 500 g 

     

35 SABãO ASPECTO FíSICO EM Pó 1KG   4196 CAIXA        

 

Especificação : composição carbonatos, silicatos, fosfatos, 
tensoativos não iô-, características adicionais 
biodegradável, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, 
odor floral, composição água, alquil benzeno sulfato de 
sódio, corante, caixa com 1 kg 
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36 SABãO EM BARRA   4452 PACOTE       

 

Especificação : , composição básica sais + ácido graxo, 
tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais 
sem perfume, peso 200 g, formato retangular, cor branca, 
pacote com 05 unidades pequeno 

     

37 SABONETE LíQUIDO, FRASCO C/ 350 ML   370 UNIDADE      
38 SABONETE   1010 UNIDADE      

 

Especificação : aspecto físico sólido, peso 90 g, tipo com 
perfume, formato retangular, cor branca, aplicação pele 
normal, glicerinado pequeno 

     

39 SACO PLASTICO 100LTS   2390 ROLO         

 

Especificação : Saco plástico branco super-resistente 010 
mc, p/ lixo hospitalar tam. 75x01,05mt c/ cap. p/100 lts, 
pacote com 100 Und 

     

40 SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTS   3427 PACOTE       

 
Especificação :  capacidade 30 l, cor azul, apresentação 
pct, resistente, pct com no mínimo 50 unidades pequeno.      

41 SACOLA 2 KG   130 PACOTE       

 
Especificação :  embalagem plástica, forma saco, 
capacidade de 02 kg, pacote com 100 und.      

42 SACOLA 5KG   140 PACOTE       

 
Especificação : embalagem plástica, forma saco, 
capacidade de 05 kg, pacote com 100 und.      

43 SODA CáUSTICA   815 FRASCO       

 

Especificação : aspecto físico líquido incolor, pureza 48 a 
50 per, densidade a 20° Celsius 1,5050 a 1,5250 g/cm3, 
aplicação produtos químicos, frasco com 400 g pequeno 

     

44 TOALHA DE ROSTO   870 UNIDADE      

 
Especificação : material 100% algodão, comprimento 80 
cm, largura 45 cm, felpuda, macia, cor branca.      

45 VASSOURA DE PALHA REFORçADA, C/ CABO.   519 UNIDADE      
46 VASSOURA CABO 115CM   1056 UNIDADE      

 

Especificação :  material cerdas de pêlo sintético, 
material cabo madeira, material cepa polipropileno, 
comprimento cepa 60 cm, comprimento cerdas 5 cm, 
largura cepa 10 cm, altura cepa 4 cm, comprimento cabo 
115 cm. 

     

47 ÁGUA SANITáRIA (1L)   2424 UNIDADE      

 

Especificação : composição quimica hipoclorito de sodio, 
hidroxido de sodio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 
2,50%, classe corosivo classe 8, numero de risco 85, risco 
saúde 3, corrosividade1 peso molecularcloro 74,50, 
densidade de 1,20 a 1, cor incolor,aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem 
plastica com 1l. 

     

48 DETERGENTE 200 ML   6054 UNIDADE      
49 LUVA DE BORRACHA P   402 PAR          

 

Especificação : em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento 
em algodão, anatômica, cano médio tamanho P. 

     

50 SABãO DE COCO   1232 PACOTE       

 

Especificação : em barra, composição básica sais + ácido 
graxo, tipo coco natural, características adicionais sem 
perfume, peso 200 g, formato retangular, cor branca, 
pacote com 05 unidades pequeno 

     

51 SACO PLáSTICO 60LTS   2026 PACOTE       

 

Especificação : Saco plástico branco super-resistente 010 
mc, p/ lixo hospitalar tam. 63x80 cm c/ cap. p/ 60 lts, 
pacote com 100 und. 

     

52 SACO PLASTICO PARA LIXO 100LTS   4541 ROLO         

 

Especificação : capacidade 100 l, cor preta, largura 75 
cm, altura 50 cm, espessura 0,012 micra, rolo com no 
mínimo 50 unidades pequeno. 

     

53 SACO PLASTICO PARA LIXO 30L EM ROLO   20 PACOTE       
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Especificação : COR AZUL, APRESENTAÇÃO ROLO, 
RESISTENTE, ROLO COM NO MINIMO 50UND PEQUENO.      

54 VASSOURA TIPO SANTITáRIO   181 UNIDADE      

 
Especificação : material cerdas plástico/polipropileno, 
material cabo plástico, com reservatório      

55 
ALCOOL ETILICO 92,8% INPM 1000ML HIDRATADO CX 
12L 

  2110 LITRO        

56 PAPEL HIGIENICO   966 PACOTE       

 

Especificação : Material 100% fibras celulosicas, 
comprimento 30 m, largura 10 cm, tipo picotado, folhas 
dupla, cor branca, caracteristicas adicionais: perfumado, 
extra macio, de alta qualidade, pacote com 4 rolos. 

     

57 SACO PLASTICO PARA LIXO 50L   8466 PACOTE       

 

Especificação :  capacidade 50 l, cor azul, apresentação 
rolo, resistente, rolo com no mínimo 50 unidades 
pequeno. 

     

58 BALDE COM TAMPA   84 UNIDADE      

 
Especificação : Material plástico, resistente, capacidade 
para 21 litros.      

59 CESTO DE LIXO 30 L   61 UNIDADE      

 

Especificação : Material plástico, polipropileno, tipo 
fechado com tampa, capacidade 30 litros, cor cinza ou 
branco. 

     

60 DESINFETANTE 2L   2420 UNIDADE      

 

Especificação : bactericida, aspecto físico líquido, 
aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem 
em polietileno contendo no 2 litros 

     

61 MULTI-USO   560 UNIDADE      

 
Especificação : Limpador de uso geral, peso:0,532 gr, 
embalagem 500ml.      

62 SACO DE LIXO 15L   335 PACOTE       
63 PAPEL TOALHA 21,0X 20,0   385 PACOTE       

 

Especificação : Contem 2 rolos com 60 toalhas de 21,0 cm 
x 20,0 cm cada, composição: 100% fibras celulosicas 
produto nao perecivel. 

     

64 AMACIANTE DE ROUPA   60 UNIDADE      

 

Especificação : aspecto físicoliquido viscoso, 
composiçãotensoativo, coadjuvante, aplicação amaciante 
artigos têxteis, características adicionais líquido 
concentrado, solúvel, água, base neutra, embalagem 
plástica com 2l 

     

65 AVENTAL DE PVC FORRADO   61 UNIDADE      

 

Especificação : Avental de segurança confeccionado em 
PVC com forro de poliester, com tiras soldadas e 
eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura 
com fivela plástica para fechamento. 

     

66 COADOR DE CAFÉ DE PANO   85 UNIDADE      

 

Especificação : Em tecido 100% algodão, arame 
galvanizado(não enferruja)tamanho extra grande 
industrial(180mm de diametro x 20 cm de 
comprimento)com dois cabo de madeira trabalhados. 

     

67 CONDICIONADOR PARA CABELOS   50 UNIDADE      

 
Especificação : tipo uso diário, aplicação de cabelos 
normais, embalagem plástica com no mínimo 200ml.      

68 CREME DENTAL   100 UNIDADE      

 

Especificação : composição básica monofluorfosfato de 
sódio, sabor mentol, embalagem plástica em tubo com 
90g 

     

69 DETERGENTE 900 ML   1700 UNIDADE      

 

Especificação : Agente alcalino solvente e detergente 
sintético componente ativo linear alquibenzeno 
sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura e sujeira 
em geral, aroma neutro, contém tensoativo, 
biodegradável, embalagem plásticaa resistente com no 
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minimo 900 ml. 
70 ESCOVA DE DENTE INFANTIL   580 UNIDADE      

 

Especificação : Cabo em polipropileno, anatômico e reto 
que permita correta empunhadura, com porção 
intermediária. Comprimento total entre 13 a 15 cm com 
03 fileiras de tufos contendo 28 tufos. Cada Cerdas de 
nylon macias, aparadas uniformemente e arredondadas 
embaladas em estojo de PVC. 

     

71 ESCOVA TIPO DE UNHA   116 UNIDADE      

 

Especificação : material corpo plástico, material cerdas 
náilon, tipo monoface, cor corpo cinza ou branca, cor 
cerdas branca, com alça. 

     

72 ESPONJA DE LÃ DE AÇO   76 FARDO        

 

Especificação : Aço carbono, aplicação utensilios e lipeza 
em geral, comprimento minimo 90mm, largura 
minima40 mm, peso liquido minimo 60 g. fardo com 14 
pacotes e pacote com 8 unidades. 

     

73 ISQUEIRO   285 UNIDADE      
74 LIMPA ALUMINIO 500ML   2950 UNIDADE      
75 LUVA DE BORRACHA M   2157 PAR          

 

Especificação : em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento 
em algodão, anatômica, cano médio tamanho M. 

     

76 SABÃO EM PÓ   4600 UNIDADE      

 

Especificação : Em sabão em pó, para limpeza pesada, em 
utilização para limpezas diversasçom a seguinte 
composição minima: tensoativo, enzimas, água, perfume, 
tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador 
otico e corante, biodegradavel, com aromatizador, na cor 
de coloração azulada, acodicionado em embalagem 
plástica com 5 kg, rotulo com informações sobre o sabão 
empó, fabricante, responsável técnico, registrado no 
ministerio da saúde ou anvisa. 

     

77 SHAMPOO   40 FRASCO       

 

Especificação : tipo uso diário, apresentação xampu 1 x 1, 
aplicação cabelos normais, características adicionais com 
vitamina b5, frasco com no mínimo 200 ml pequeno 

     

 
Valor total extenso: 

     
78 VASSOURA CABO 100CM   1500 UNIDADE      

 

Especificação : material cerdas piaçava, material cabo 
madeira, comprimento cerdas 16 cm, características 
adicionais com cabo colado e cerdas presas com cinta 
metálica (virola de aço), comprimento do cabo 100 cm 

     

79 TOUCA DESCARTÁVEIS PCT C/100 UNIDADES.   3005 PACOTE       
80 PALITO DE DENTE   150 CAIXA        

 
Especificação : Palito roliço de madeira, caixa com 100 
unidades.      

81 AGUA SANITARIA (5L)   5308 UNIDADE      

 

Especificação : composição química hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 
2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco 
saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, 
densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem 
plástica com 5 l 

     

82 BICO DE PATO P/ BANHEIRO DESINFETANTE, 500 ML   371 UNIDADE      
83 CESTO DE LIXO 60L   419 UNIDADE      

 

Especificação : material plástico, polipropileno, 
capacidade 60 l, tipo com tampa, diâmetro 48 cm, altura 
52 cm, para roupa suja, cinza ou branco. 

     

84 DESINFETANTE 5L   162 UNIDADE      

 

Especificação : bactericida, aspecto físico líquido, 
aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem 
em polietileno contendo no 5 litros 
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85 DESINFETANTE 750ML   413 CAIXA        

 

Especificação : tipo creolina, antisséptico, fermicida e 
bactericida. embalagem: frasco com 750 ml, com dados 
de identificação do produto, maca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da 
saúde, caixa com 12 unidades. 

     

86 DETERGENTE 500ML   566 UNIDADE      

 

Especificação : composição agente alcalino solvente e 
detergente sintético, componente ativo linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção 
gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém 
tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente 
com no mínimo 500 ml 

     

87 DETERGENTE 5 L   24 UNIDADE      

 

Especificação : composição agente alcalino solvente e 
detergente sintético., componente ativo linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção 
gordura e sujeira em geral., aroma neutro, contém 
tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente 
com no mínimo 5 litros. 

     

88 ESPONJA DE LIMPEZA   193 UNIDADE      

 

Especificação :  material lã de aço carbono, formato 
retangular, aplicação utensílios e limpeza em geral, 
características adicionais textura macia e isenta de sinais 
de oxidação, comprimento mínimo 90 mm, largura 
mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g, embalagem 
plástica com no mínimo 8 Und 

     

89 RODO GRANDE   2008 UNIDADE      

 

Especificação : , material cabo alumínio, material suporte 
metal reforçado, comprimento suporte 40 cm, 
quantidade borrachas 2 unidades, tamanho grande. 

     

90 VASSOURA GARI   1524 UNIDADE      

 

Especificação :  material cerdas piaçava, material cabo 
madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 40 
cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, características 
adicionais com cabo rosqueado, tipo gari piaçava (tipo 
gari). 

     

91 DESINFETANTE 3L   36 UNIDADE      

 

Especificação : bactericida, aspecto físico líquido, 
aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem 
em polietileno contendo no 3 litros 

     

92 DETERGENTE  3L   12 UNIDADE      

 

Especificação : , composição agente alcalino solvente e 
detergente sintético., componente ativo linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção 
gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém 
tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente 
com no mínimo 3 litros 

     

93 LUVA, MATERIAL DE BORRACHA   178 PAR          

 

Especificação : material de borracha, aplicação limpeza, 
tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma 
antiderrapante, esterilidade esterilizada, características 
adicionais sem forro, tamanho G 

     

94 LUVA, MATERIAL DE BORRACHA M   198 PAR          

 

Especificação : aplicação limpeza, tipo punho longo, cor 
amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade 
esterilizada, características adicionais sem forro, 
tamanho M 

     

95 LUVA, MATERIAL TIPO LATEX   628 PAR          

 

Especificação : tipo punho médio, tamanho médio, cor 
branca leitosa, acabamento palma liso, sem forro, 
tamanho único 

     

 
Valor total extenso: 

     
96 SAPONáCEO   202 FRASCO       
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Especificação : tipo sapólio, composição linear 
alquilbenzeno, sulfonato de sódio, aplicação limpeza 
pisos, paredes e louças, características adicionais 
embalagem com tampa abre-fecha, frasco plástico com 
300 gramas pequeno 

     

97 SACOLA 10KG   824 PACOTE       

 
Especificação :  embalagem plástica, forma saco, 
capacidade de 10 kg, pacote com 100 und.      

98 SACOLA 20KG   720 PACOTE       
99 TOUCA DE REDINHA PCT C/100 UNIDADES   200 PACOTE       

100 AVENTAL DE ALCINHA   700 UNIDADE      
101 ÁGUA SANITÁRIA.   490 CAIXA        

 

Especificação : Água sanitaria solucção aquosa principio 
ativo: hipoclorito de sodio, embalagem plastica contendo 
1 litro de produto com registro no ministerio da saúde, 
hipoclorito de sódio hidroxido de sódio e água, teor ativo 
entre 2% e 2,5%p/p- caixas com 12 embalagens. 

     

102 DESINFETANTE   430 CAIXA        

 

Especificação : Catergoria basica restrita ao uso puro, 
príncipio ativo clorato alquil benzil amonio, composição 
básica monil fenol, etoxilado, oléo de eucalipto, essência, 
corante e outras substância quimicas permitidas, 
composição aromatica lavanda, acondicionada em 
recepiente plástica caixa com 12 unidades, embalagem 
de 1l 

     

103 SABÃO EM BARRA.   430 UNIDADE      

 

Especificação : Sabão, em barra, composição básica sais 
mais ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutri, 
características adicionais em perfume,peso 200g, 
formato retangular, cor branca, pacote com 05 unidades 
pequeno. 

     

104 DETERGENTE PARA PRATOS   90 CAIXA        

 

Especificação : Detergente líquido, para louças 
hipoalegênico, biogradável aromas variados, 
acondicionado em embalagens de 500 ml, caixa com 12 
unidades. 

     

105 FLANELA.   930 UNIDADE      

 
Especificação : Flanela 100% algodão medindo 38x58 
cm, na cor laranja.      

106 PAPEL TOALHA   3400 UNIDADE      

 

Especificação : Papel toalha de 1º qualidade interfolhada 
branco, composto de 100 % celulose virgem, medindo 
22,5 x 21,5 cm, com duas dobras, embalado 
apropriadamente em pacote de saco plástico, com 1,000 
folhas, peso minimo por pacore de 1.400 kg, gofrado. 
Deven contar na embalagem do produto com indicação 
da emoresa, número do cnpj do estabelicimento, 
localidade, rua e número do fabricante e laudo 
microbiológico do fabricante validade conforme portaria 
1.480 de 31/12/90. 

     

107 PASTINHA SANITÁRIA   400 CAIXA        

 

Especificação : Pedra sanitária: tipo arredondada, com 
suporte, fragancia floral, na cor azul, em consistência 
solida, composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 

     

108 VASSOURA PIAÇAVA   800 UNIDADE      

 
Especificação : Tipo leque, cabo de cabo de madeira, 
medida da base de 40 cm, com base de metal.      

109 ÁCIDO MURIÁTICO   80 LITRO        

 

Especificação : Ácido muriático em liquido composto de 
HCL+H2O incolor para limpeza em geral acondicionado 
em frasco contendo 1 litro do produto. 

     

110 ESCOVINHA   100 UNIDADE      

 
Especificação : Escova de nylon, de mão com cerdas 
sintéticas, base de madeira ou em plástico- dimensão      
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minima de 7x13cm. 
111 POLIDOR DE ALUMÍNIO   200 UNIDADE      

 
Especificação : Polidor de alumínio bombona com 05 
litros.      

112 GUARDANAPO DE PAPEL   100 PACOTE       

 

Especificação : Guardanapo de papel medindo 23x20 cm 
em folhas simples tipo liso cor braqnca alvura superior a 
70% conforme norma isso- embalagem com 50 unidades. 

     

113 VASSOURA DE PELO   576 UNIDADE      

 

Especificação : Vassoura de pelo: sintetico de nylon, cabo 
de nadeira, medida da base entre 24 a 27 cmçom base de 
madeira pintada, contendo rosca para cabo. 

     

114 ANCINHO 14 DENTES C/CABO   100 UNIDADE      
115 MANGUEIRA   10 UNIDADE      

 

Especificação : Mangueira para jardim com 3 camadas, 
malha trançada de poliester e capa extensa, diâmentro 
1/2 polegada, comprimento de 20 m com adaptador para 
torneira U, um esguicho e engate rápido. 

     

 
8. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS, DOS PRAZOS E DOS LOCAIS 
 
8.1. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá entregar os materiais solicitados, objeto desta licitação, em estrita conformidade com 
disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Termo de Referência – Anexo I. 
 
8.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos materiais, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses; 
assim, não poderão fornecidos em uma única parcela, devendo haver entregas parciais, de forma a atender as quantidades 
estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante. 
 
8.3. A entrega dos materiais deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura do contrato, mediante a 
apresentação dos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão Licitante, de acordo com as necessidades destes. 
 
8.4. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá atender ao chamado para fornecimento do material, objeto deste certame, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento formal da solicitação expedida pela Secretaria requisitante. Caso 
não seja efetivada a prestação do objeto no prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o 
fornecimento do mesmo. 
 
8.5. As solicitações dar-se-ão de forma parcelada, semanalmente ou diariamente, de acordo com as necessidades da Secretaria 
interessada, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento/serviço, emitido pelo encarregado responsável. 
 
8.6. Toda solicitação de entrega de material será mediante OC-Ordem de Compra, emitida previamente ao FORNECEDOR 
REGISTRADO, com parecer e diagnóstico prévio do servidor responsável, chefe de operações ou secretário. Caso haja divergência 
entre a solicitação e o fornecido, será elaborado novo parecer do material entregue, com anuência do servidor responsável, 
atestando os materiais excedentes. 
 
8.7. O ÓRGÃO GERENCIADOR, rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com a ordem de 
fornecimento e com as normas deste Edital; 
 
8.8. O recebimento definitivo dos materiais, objeto deste Edital, não exclui a responsabilidade da licitante vencedora quanto aos 
vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Secretaria requisitante, nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); 
 
8.9. O ÓRGÃO GERENCIADOR indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
 
8.10. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto, 
descritas neste Termo de Referência - Anexo I, e será observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
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9. DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
9.1. Caberá ao Gabinete do Prefeito, através da Diretoria de Licitação e Compras, a gestão dos preços registrados, atuando 
como ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, verificada a adequação destes aos praticados pelo mercado e 
às necessidades demandadas pela Administração municipal; 
 
9.2. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital, caberão respectivamente à Diretoria de Licitação 
e Compras e aos órgãos participantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do 
art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 
 
10. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
10.1. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante este Município 
de São Miguel do Guamá, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo. 
 
10.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo e comprovada a manutenção 
das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo 
pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal. 
 
10.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada na 
proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
10.4. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior 
passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. A fiscalização da contratação caberá aos órgãos participantes deste registro, que determinarão o que for necessário para 
regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu 
substituto legal. 
 
11.2. Será designado para fiscalizar e acompanhar as entregas, objeto da presente contratação, o servidor público municipal de 
acordo com cada secretaria. 
 
11.2.1. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos produtos, inclusive observância às 
quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os materiais em desacordo com as especificações do edital, bem como, 
dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 
da Lei n. 8.666/93. 
 
12. INFORMAÇÕES AOS LICITANTES 
 
12.1. Os licitantes poderão contatar com a Diretoria de Licitação e Compras pelo e-mail licitacaosmg2017@gmail.com , para 
dirimir dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários quanto a execução e fornecimento do objeto a ser adquirido, bem 
como demais informações pertinentes. 
 

 
 
 

São Miguel do Guamá (PA), xx de xxxxxxxxxxx de 2018. 
 
 

 

Zacarias de Souza Sotirakis 
Secretário Municipal de Administração 
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