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Quinta-feira, 20 de maio de 2021.                                                                                           Edição nº. 405  

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 043/2021 

 

TIPO: MENOR PREÇO  POR ITEM 

O Município de Ilópolis/RS, representado pelo Sr. Prefeito Municipal Sr. Edmar Pedro 

Rovadoschi, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que realizará sessão pública nas dependências da Prefeitura Municipal de Ilópolis - Sala de 

Licitações, sito na Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 987, Bairro Centro, no dia  02 de junho de 

2021 (02/06/2021) com início às 9:00 horas  horário de Brasília – DF de licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM  a ser processado e julgado 

pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,  designados pela Portaria nº 9.193/2021, e em conformidade 

com as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 

2.360/2021 e 2.383/2021, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 

1993 e alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas no presente Edital. 

Comunica, também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao REGISTRO DE PREÇOS. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

OBJETO:  

1.1-O objeto deste certame é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo 

para higiene, limpeza, copa e cozinha para  SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, 

EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, TURISMO E SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL do municipio de 

ILÓPOLIS/RS,com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com às necessidades do 

Município, mediante requisição, compreendendo os Itens a seguir: 

Item 
Quant. 

 até: 
Unidade Descrição do Produto 

Valor 

Máximo 

Unitário R$ 

1 220 UN  

Água sanitária, embalagem em plástico resistente de 5 litros, de 

uso múltiplo, alvejante, desinfetante e tira manchas, composto de 

2% de hipoclorito de sódio a 2,5% de PPP de cloro ativo, hidróxido 

de sódio, carbonato de sódio e água, validade mínima de 12 meses 

a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

9,97 
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2 50 UN  

Álcool etílico volume 92,6% a 93,8% a 15ºC, acondicionado em 

embalagem plástica de 1 litro, com validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA / Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

10,74 

3 270 UN  

Álcool etílico volume 70%, acondicionado em embalagem plástica 

de 5 litros, com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na ANVISA / Ministério 

da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. 

32,24 

4 100 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 5 litros 

(4,5kg), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, composto de 

álcool etílico hidratado, neutralizante, desnaturante e espessante 

grau cosmético, com validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério 

da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. 

62,49 

5 20 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 450g 

(embalagem pump), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, 

composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, desnaturante e 

espessante grau cosmético, com validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

12,32 

6 100 UN  

Alvejante sem cloro, multi uso, embalagem de 5 litros, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

21,49 
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7 10 UN  

Amaciante de roupas, acondicionado em embalagem de 5 litros, de 

plástico resistente, composto de agentes consistente, essência, 

agente condicionante, acidificante, corante e veículo, indicado para 

amaciar e perfumar as roupas, com validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

12,71 

8 20 UN  

Cera líquida alto brilho (incolor/amarela/vermelha), não toxica, 

que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com secagem 

rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, composta de 

ceras naturais e sintéticas, tensoativos não aniônicos, polímero 

acrílico, resina natural alcalinizada, perfume, corante e água, ideal 

para madeiras, lajotas e laminados, com bom rendimento, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

49,90 

9 40 UN  

Cera líquida para madeira (incolor/amarela/vermelha), não toxica, 

que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com secagem 

rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, composta de 

ceras naturais e sintéticas, tensoativos não aniônicos, polímero 

acrílico, resina natural alcalinizada, perfume, corante e água, ideal 

para madeiras, lajotas e laminados, com bom rendimento, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

42,00 

10 6 UN  

Cloro estabilizado concentrado, mínimo 56% - Granulado 

embalagem balde resistente de 10 kg, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

251,80 
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11 40 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com capacidade para 

200 ml, transparente, 100º reciclável, bordas arredondadas, para 

servir bebidas quentes até 100ºC ou frias para consumo imediato, 

fabricado em material biodegradável atóxico, de primeira qualidade 

e sem uso, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 

furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, sem sujidade 

interna ou externa. Durante a utilização devem suportar as 

condições de uso a que se destinam, como temperatura e umidade, 

sem apresentar vazamentos desintegração ou deformidades que 

comprometem o correto e seguro uso, bem como estar em 

conformidade com a norma de qualidade ABNT NBR 14.865/2002, 

atualizada em junho de 2012 que deverá constar na embalagem e 

demais normas vigentes sobre o produto, embalados em saco 

plástico lacrado. Tira com  100 unidades de copos.  Caixa com 25 

tiras . 

180,58 

12 20 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com capacidade para 

80ml, transparente, 100º reciclável, bordas arredondadas, para 

servir bebidas quentes até 100ºC ou frias para consumo imediato, 

fabricado em material biodegradável atóxico, de primeira qualidade 

e sem uso, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 

furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, sem sujidade 

interna ou externa. Durante a utilização devem suportar as 

condições de uso a que se destinam, como temperatura e umidade, 

sem apresentar vazamentos desintegração ou deformidades que 

comprometem o correto e seguro uso, bem como estar em 

conformidade com a norma de qualidade ABNT NBR 14.865/2002, 

atualizada em junho de 2012 que deverá constar na embalagem e 

demais normas vigentes sobre o produto, embalados em saco 

plástico lacrado.Tira com  100 unidades de copos.  Caixa com 25 

tiras  

126,50 

13 40 UN  

Desengordurante multiuso, embalagem de 5 litros, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

35,49 
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14 200 UN  

Desinfetante líquido, germicida e bactericida, para uso geral, 

embalagem de 5 litros, em plástico resistente, fragrância lavanda, 

limão, talco, jasmim e eucalipto, composto de cloreto benzalcônio, 

tenso ativo não iônico, essência, corante e veículo, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem.  

12,70 

15 70 UN  

Detergente de louça neutro/limão (ou outro), biodegradável, 

consistente/concentrado em embalagem de 2 litros, composto de 

tensoativos aniônicos, coadjuvante, conservante, neutralizante, 

corante, expessante e veículo, com validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

6,79 

16 10 ROLO 
Embalagem plástica para alimentos, para 5kg, rolo com 100 

unidades. 
6,82 

17 20 UN  
Escova de lavar roupa, formato anatômico, base com medidas 

mínimas de 11 x 6cm, corpo (base) em plástico, cerdas em nylon 

sintético, mínimo de 20 cerdas por tufo, sem alça e sem cabo. 

4,49 

18 50 UN  
Escova sanitária plástica, cerdas brancas, resistentes e duráveis, 

com suporte. 
6,48 

19 50 PACOTE 
Esponja de aço max limpeza pesada. Composição do produto e 

informações do fabricante impressos na embalagem. 
3,15 

20 30 PACOTE Esponja de lã de aço - pacote com 8 unidades de 60g. Composição 

do produto e informações do fabricante impressos na embalagem. 

1,95 

21 300 UN  

Esponja multiuso (lava louça), dupla face, um lado para limpezas 

pesadas e outro para limpezas mais delicadas, antibacteriana, 

composta de espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo e 

agente antimicrobiano. 

0,96 
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22 60 UN  Frasco borrifador, com gatilho, 500ml, em plástico resistente. 6,40 

23 100 UN  
Gel adesivo para vaso sanitário, com aplicador, com 6 discos cada, 

diversas fragrâncias. 
11,48 

24 100 UN  
Guardanapo de papel, folha simples, 22x22cm, 100% celulose, 

pacote com 50 unidades. 
1,62 

25 12 UN  

Inseticida multi ação, aerossol, em embalagem contendo no 

mínimo de 270ml. com validade mínima de 12 meses a contar da 

data da entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo da 

embalagem. 

11,15 

26 25 UN  

Lava roupa líquido, embalagem de 2 litros, diversas fragrências, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

9,15 

27 30 UN  

Limpa vidros com álcool, utilizável puro, em embalagem de 5 

litros, ideal para limpeza e conservação de vidros, fórmicas, 

espelhos e outras superfícies impermeáveis. Formula balanceada 

composto de alcalinizante, tensoativo aniônico, solvente, etanol, 

essência, conservante, corante e veículo, com validade mínima de 

12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

16,00 

28 100 UN  

Limpador perfumado tipo Zics, multiuso, embalagem com 1 litro 

(capim limão, doce brisa...). com validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

5,98 
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29 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, tamanho PP, 

confeccionada em látex, texturizadas, antiderrapantes, ambidestra, 

não esterilizada, sem pó bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor 

natural, com registro na ANVISA, para proteção das mãos do 

usuário contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades 

de luvas. 

80,49 

30 55 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, tamanho P, 

confeccionada em látex, texturizadas, antiderrapantes, ambidestra, 

não esterilizada, sem pó bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor 

natural, com registro na ANVISA, para proteção das mãos do 

usuário contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades 

de luvas. 

86,96 

31 125 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, tamanho M, 

confeccionada em látex, texturizadas, antiderrapantes, ambidestra, 

não esterilizada, sem pó bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor 

natural, com registro na ANVISA, para proteção das mãos do 

usuário contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades 

de luvas. 

86,96 

32 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, tamanhos G, 

confeccionada em látex, texturizadas, antiderrapantes, ambidestra, 

não esterilizada, sem pó bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor 

natural, com registro na ANVISA, para proteção das mãos do 

usuário contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades 

de luvas. 

86,96 

33 15 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de Aprovação 

(C.A.), tamanho P. 

8,24 

34 65 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de Aprovação 

(C.A.), tamanho M. 

8,24 
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35 35 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de Aprovação 

(C.A.), tamanho G 

8,24 

36 125 UN  

Neutralizador de odores, aerosol, fragrâncias variadas, em 

embalagem contendo no mínimo 360ml, com validade mínima de 

12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

10,32 

37 15 UN  Pá lixo, em plástico resistente. 3,00 

38 50 UN  

Pano para limpeza do chão / saco de algodão alvejado, tipo 

açúcar, liso, branco, macio, 100º algodão, tamanho 55x75 cm, de 

boa qualidade, com trama bem fechada e resistente. 

6,16 

39 200 UN  Pano de Limpeza , Tipo Flanela, medisas aproximadas 38x 58cm.  3,42 

40 60 FARDO 

Papel higiênico, folha dupla na cor branca, picotado, de primeira 

qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, absorvente, 

biodegradável, papel não reciclado, grofado, homogêneo, não 

poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor 

desagradável (não característico) e deverá apresentar resistência 

adequada à tração, pacote com 4 rolos de 30m x 10cm. Fardo com 

16 pacotes (16 x 4 rolos). 

85,70 

41 20 FARDO 

Papel higiênico rolão 300m, folha dsimples na cor branca,  de 

primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, não 

poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor 

desagradável (não característico) e deverá apresentar resistência 

adequada à tração, rolos de 300m x 10cm. Fardo com 8 rolos (8 x 

300m). 

35,00 

42 100 PACOTE 

Papel toalha cozinha, pacote com 2 rolos de no mínimo 55 folhas 

duplas, de 20x22 cm cada rolo, branco, picotado, de primeira 

qualidade, 100% fibras naturais de celulose, absorvente, 

biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, não poderá 

esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável 

(não característico). 

4,98 
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43 200 FARDO 

Papel toalha interfolhado, com duas dobras, de 20x22 cm, cor 

extra branco, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose 

virgem, absorvente, biodegradável, papel não reciclado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá 

apresentar odor desagradável (não característico). Pacote com 

1000 folhas. Fardo com 5 pacotes. 

67,45 

44 30 UN  

Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil 

de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com 

plástico resistente. 

15,24 

45 50 UN  

Sabão em barra, 400g, glicerina.  A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

3,09 

46 100 UN  

Sabão em pó, embalagem 1 Kg em plástico resistente, composto de 

tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 

branqueadores, opticos, corantes, alvejante e água, componente 

ativo alquil benzeno, sulfonato de sódio, com bom rendimento, 

ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar 

roupas de seda, lã, couro e tecidos crus, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem com os dados de 

identificação, composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério 

da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. 

6,19 

47 60 UN  

Sabonete líquido para mãos, embalagem de 5 litros, com agentes 

hidratantes e emolientes, PH balanceado indicado para higiene da 

pele, pronto para uso para dispensadores de qualquer tipo, com 

poder de limpeza, formação de espuma, fragrância e ação 

cosmética, com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério 

da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. 

30,00 



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            10 

 

 

 

Quinta-feira, 20 de maio de 2021.                                                                                           Edição nº. 405  

48 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor 

BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas 

nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de 

largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando 

uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, 

conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da 

altura debaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente 

a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com 

as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste 

de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da 

transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade 

volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 

0,12 mm. acondicionado em pacote de 100 unidades.  

74,50 

49 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor 

BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas 

nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 63 cm de 

largura e 80 cm de altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando 

uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, 

conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da 

altura debaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente 

a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com 

as NBR 9195(teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste 

de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da 

transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade 

volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade). Densidade: 

0,12 mm, acondicionado em pacote contendo 100 unidades. 

55,00 
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50 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor 

BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas 

nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de 

largura e 105 cm de altura e volume de 20 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando 

uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, 

conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da 

altura debaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente 

a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com 

as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste 

de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da 

transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade 

volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 

0,12 mm. acondicionado em pacote de 100 unidades.  

13,00 

51 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor 

AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou 

recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas 

nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de 

largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando 

uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, 

conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da 

altura debaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente 

a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com 

as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste 

de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da 

transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade 

volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 

0,12 mm. acondicionado em pacote de 100 unidades.  

35,00 
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52 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor 

AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou 

recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas 

nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 63 cm de 

largura e 80 cm de altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando 

uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, 

conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da 

altura debaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente 

a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com 

as NBR 9195(teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste 

de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da 

transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade 

volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade). Densidade: 

0,12 mm, acondicionado em pacote contendo 100 unidades. 

12,98 

53 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor 

AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou 

recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas 

nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de 

largura e 105 cm de altura e volume de 20 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando 

uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, 

conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da 

altura debaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente 

a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com 

as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste 

de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da 

transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade 

volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 

0,12 mm. acondicionado em pacote de 100 unidades.  

13,00 

54 100 PACOTE 
Saco de lixo preto de 100 litros, sem dispositivo de fechamento, 

tamanho 75x105cm, em plástico resistente com 10 micras, 

composto de 98% polietileno e 2% de masterback, pacote  

65,00 
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contendo  100 unidades. 

55 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 50 litros, sem dispositivo de fechamento, 

tamanho 63x80cm, em plástico resistente com 10 micras, composto 

de 98% polietileno e 2% de masterback, pacote  contendo 50 

unidades. 

9,99 

56 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 30 litros, sem dispositivo de fechamento, 

tamanho 59x62cm, em plástico resistente com 10 micras, composto 

de 98% polietileno e 2% de masterback, pacote  contendo  50 

unidades. 

9,99 

57 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 15 litros, sem dispositivo de fechamento, 

tamanho 39x58cm, em plástico resistente com 10 micras, composto 

de 98% polietileno e 2% de masterback, pacote contendo 100 

unidades. 

9,99 

58 100 UN  

Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, composto, 

com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a gordura acumulada, 

indicado para a limpeza de pias, torneiras, fogões, superfícies de 

aço inox, esmaltadas, formicas e cromadas, possuindo abrasividade 

moderada, limpa, renova e dá brilho sem riscar, composição 

mínima: ácido sulfônico, espessante, alcalizantes, abrasivo, 

preservante, álcool etoxilado, emulsificante, pigmentos, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rótulo da embalagem. 

6,39 

59 5 UN  

Suporte / Dispenser para copos 200ml água, para ser fixado na 

parede; Dispensador de copos descartaveis para agua de 150 a 200 

ml; Produto fabricado em abs; Capacidade para 100 copos 

descartaveis;Dimensões aproximadas:altura 50 cm x profundidade 

14cm x largura 13cm peso 288 gramas. Na cor Branca. 

62,98 

60 5 UN  

Suporte / Dispenser papel toalha interfolhado, para ser fixado na 

parede; Fabricado em material de alta resistência ao Impacto; 

Capacidade para aproximadamente 1000 folhas. Na cor branca 

53,99 
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61 5 UN  

Suporte / Saboneteira com reservatório branca; Dispensador de 

sabonete líquido ou álcool gel , com sistema de válvula; Sistema 

antivazamento; Fabricado em plástico resistente; Capacidade em 

volume: 800 mL; ipo de instalação: Parafuso ou Fita dupla face. 

51,99 

62 50 UN  

Tira mofo, hipoclorito de sódio 10%, embalagem com 5 litros, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rótulo da embalagem.  

27,64 

63 50 CX 

Touca sanfonada, descartável, branca, confeccionada em tecido de 

fibras sintéticas, com elástico na borda, tamanho único, unissex, 

para proteção da cabeça e cabelos no atendimento da legislação 

vigente, caixa contendo 100 unidades. 

37,35 

64 35 UN  

Vassoura de palha pura, 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 1,20m, a base entorno de 6 cm de 

largura e 30 cm de varredura, de ótima qualidade seca, não 

desfiada. 

19,89 

65 50 UN  

Vassoura resistente de nylon, produto com base plástica, capa 

plástica, dimensão mínima de 27cm x 5 cm, com cerdas de nylon 

medindo 9cm, com quantidade mínima de 100 tufos. O cabo deverá 

ser revestido de plástico com comprimento mínimo de 1,20cm. 

9,54 

1.2 - Os produtos  deverão ser entregues sem qualquer ônus adicional, como Impostos, Taxas, 
Fretes ou qualquer outro acréscimo, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade 
com as necessidades do Município, nas respectivas Secretaria Municipais, centro na cidade de 
Ilópolis/RS: Secretaria de Administração: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 987, Centro, 
Ilópolis/RS; Secretaria de Obras, Viação e Trânsito: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 310 , 
Centro, Ilópolis/RS; Secretaria de Educação e Cultura: Rua Alfredo Mutzel, nº 155, Centro, 
Ilópolis/RS; Secretaria de Agricultura: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 1140, Centro, Ilópolis/RS; 
Secretaria de Turismo, Desporto e Laser: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 1140, Centro, 
Ilópolis/RS; Secretaria de Saúde e Assistência Social: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 694, 
Centro, Ilópolis/RS. 
1.3 - Os produtos  cotados deverão estar em conformidade com as normas e padrões da  ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas 
regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver), entre as quais as relativas ao 
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registro e/ou notificação dos produtos saneantes domissanitários, produtos de higiene junto a 
ANVISA. 
1.4 – A embalagem e o rótulo dos produtos deverão estar em conformidade com a legislação 
vigente, inclusive com a informação do número de registro e/ou notificação junto a ANVISA, 
conforme o caso, sendo que os produtos  que não atenderem os critérios de qualidade, deverão 
ser substituídos sem qualquer custo adicional ao Município. 
1.5- O prazo de entrega dos produtos acima mencionados não poderá ser superior a 05 (cinco) 
dias, contados da data de emissão da ordem de compra (empenho) expedida pela Secretaria do 
licitante, com  entrega  no município de Ilópolis-RS.      
1.6 - As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total, 
reservando-se a  Administração Municipal  o direito de adquirir no todo ou em parte os itens, 
objeto deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura da Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta segue em anexo, bem como reduzir ou aumentar as quantidades inicialmente 
contratadas sem que caiba, ao(s) licitante(s) vencedor(es), qualquer tipo de indenização.  
1.7 - Face ao disposto no Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual redação, as 
quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços.  
1.8 - Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o valor 
máximo por unidade do item, sendo desconsideradas as propostas com valores acima do limite 
estabelecido para o Item. 
 
02 –DA PARTICIPAÇÃO  
2.1- Poderão participar desta licitação, os interessados que atendam a todas as exigências 
constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos. 
2.2- Estarão impedidos de participar da presente licitação: 
2.2.1- Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 
Ilópolis/RS, no prazo e nas condições do impedimento; 
2.2.2- Os interessados que tenham sido declarados inidôneos para Administração Municipal, 
Estadual ou Federal; 
2.2.3 – Os enquadrados no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
 
03- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:  
3.1 - Os preços registrados deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

04 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1- A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro diretamente ou 
através de seu representante legal que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, 
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse da 
representada. 
4.2- A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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4.3- O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
      4.3.1- se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Registro comercial, no caso de empresa individual, 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; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame; 
4.3.2- se representante legal, deverá apresentar: 
4.3.2.1- instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida em cartório, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como 
de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 
outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 
pública; ou 
4.3.2.2-Termo de Credenciamento (conforme modelo deste Edital) outorgados pelos 
representantes legais do licitante, com a firma do outorgante devidamente reconhecida em 
cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
4.3.3 Em ambos os casos,(4.3.2.1 e 4.3.2.2 deverá ser acompanhado do ato de investidura do 
outorgante como dirigente da empresa. É obrigatória a apresentação de documento de 
identidade,  se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
4.4-Apresentar Certidão Simplificada em Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno porte-EPP 
autenticada e emitida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 
da abertura das propostas, ou; 
4.5-Apresentar declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
4.6-Declaração assinada pelo representante legal credenciado, em atendimento ao disposto no 
inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, que sua representada cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação, conforme modelo deste Edital,  sob pena de não aceitação de sua 
proposta pelo Pregoeiro. 
4.7 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
4.8- Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
4.9- Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório 
a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 
4.10 - No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá o 
CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e nº 02 - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
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4.11 - O Edital contendo detalhes, expedido de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, está disponível aos interessados, no site do Município – www.ilopolis-rs.com.br, no 
Link “Diário Oficial” e na aba Publicações/Licitações.  
4.12 -As Impugnações ao Edital e Recursos, caso interpostas por licitante, deverão ser 
apresentados por escrito, para o  email financas@ilopolis-rs.com.br e/ou junto ao Protocolo Geral 
do Município, sito na Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 987, Ilópolis/RS e dirigidos ao Pregoeiro.  
4.12.1 - O Pregoeiro, neste caso, encaminhará as impugnações à Autoridade Competente que 
decidirá no prazo legal. 
4.12.2- Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos ao Pregoeiro, por escrito, email 
financas@ilopolis-rs.com.br e/ou via Protocolo Geral do Município. 
4.12.3 - Demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através 
do telefone (51) 3774-1322, ou no Setor de Licitações, sito na Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 
987, Bairro Centro, Ilópolis-RS, no horário das 8 h às 11h e 30 min  e das 13h 30min às 17h de 
segunda à sexta-feira, ou pelo site www.ilopolis-rs.com.br, no Link “Diário Oficial” e na aba 
Publicações/Licitações. 

 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
5.1 - Para participação deste certame, a licitante, além de atender ao disposto neste Edital, 
deverá apresentar a sua proposta de preços e documentos de habilitação em envelopes distintos, 
lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e 
endereço completo atualizado: 

AO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 
 
AO MUNICÍPIO DE ILOPOLIS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

5.2 - Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentação deverão ser entregues  no 
Setor de Licitações, sito na Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 987, Centro, Ilópolis-RS - CEP: 
95990.000 
 

6 - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)  
6.1 – O envelope  da  proposta deverá conter:  
6.2 - Proposta financeira, rubricadas em todas as páginas, datada e assinada na última página pelo 
representante legal da empresa  e  deverá conter: 
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) 
e nome da pessoa responsável,  com endereço, CPF e Identidade; 
a.1) o nº do CNPJ deverá ser o mesmo para participação na licitação e emissão do documento 
fiscal (Nota Fiscal ou Fatura) para efeitos de cobrança; 

http://www.ilopolis-rs.com.br/
mailto:financas@ilopolis-rs.com.br
mailto:financas@ilopolis-rs.com.br
http://www.ilopolis-rs.com.br/
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 b) Preço unitário  do ITEM ,  expresso em algarismo, indicado em moeda nacional, contendo, 
marca e descrição completa do produto ofertado. No referido preço deverão estar incluídos no 
preço quaisquer impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, e outros encargos que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora, com 
observância do valor máximo  do Item .  
6.3-Condições de pagamento: em até 30 dias após a entrega dos produtos no Município de 
Ilópolis/RS,nos locais a serem indicados, com quantitativos e datas de retiradas dos produtos em 
conformidade com as necessidades do Município, mediante requisição da Secretaria.  
6.4- Prazo de retirada dos produtos: até 12 meses, sem reajuste de preços no período.  
6.5- Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. Na falta da 
indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 (sessenta) dias. 
6.6- Prazo de entrega em até 05  (cinco) dias, conforme  solicitação mediante  requisição e nota 
de empenho no local indicado pela Contratante.  
6.7- Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço, com 
observância do  valor máximo  do item, sendo o  julgamento do presente Certame pelo Menor 
Preço do Item. 
6.8- A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação 
significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.  
 

7 - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:  
7.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a prefeitura 
Municipal de Ilópolis/RS a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do 
registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  
7.2 – Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições 
com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer 
outros meios, respeitando a legislação relativa às licitações.  
7.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.  
 

8 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)  
8.1 - Para fins de habilitação neste Pregão Presencial, a licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor  devidamente registrado e, no caso de 
sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de 
sua atual administração, registrados e publicados. 
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente quando a atividade assim o exigir; 
d) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
7° da Constituição Federal, conforme modelo anexo deste Edital. 
PARÁGRAFO ÚNICO-A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos especificados 
nas letras “a)” e/ou  “b)” do Item 10.1, caso já tenha apresentado os mesmos por ocasião da fase 
de representação/credenciamento. 
 

8.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão 
Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida 
Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda e Seguridade Social (INSS); 
c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual  
d Certidão que prove a regularidade Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 
e) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
CLT, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. 
 

8.3 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Declaração de Idoneidade e de Capacidade Operativa, para licitar ou contratar com a 
administração pública, declarando sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua 
habilitação e que possui capacidade operativa conforme modelo  deste Edital. 
b) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor do Foro da Sede da 
pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias. 
8.4 - Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e 
o registro cadastral esteja no prazo de validade e atenda as exigências do presente Edital, sob 
pena de inabilitação. 
8.6. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  
8.7. O licitante que apresentar alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, Item 8.2 
letras “a”,“b”,“c”,“d”e “f”, será acrescido o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que for declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado 
por 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, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa.  
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8.7.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência do 
direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
8.7.2 - Ocorrendo a situação prevista no item “8.7”, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes 
já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
8.7.3 - O benefício de que trata o item “8.7” não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
8.7.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item “8.7”, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item “19”, sem prejuízo das 
penalidades previstas  deste Edital.   
8.8 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, 
após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
9– OUTRAS COMPROVAÇÕES:  
9.1-Os documentos solicitados anteriormente poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório ou  por funcionário da Administração Municipal, junto 
ao Setor de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS. 

 
10 -  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
10.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 
proclamação do vencedor. 
10.2 - Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
10.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
a proclamação do vencedor. 
10.4 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação do vencedor. 
10.5 - É vedada a oferta de lances com vista ao empate. 
10.5.1 - A diferença entre cada lance será definida pelo Pregoeiro nunca superior a 5% (cinco por 
cento) do valor do menor preço do Item, pelas empresas. 
10.5.2 - O prazo máximo para a oferta de lances será definida pelo Pregoeiro nunca superior a 05 
(cinco) minutos para cada lance. 
10.6 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 17 - DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO 
deste Edital.  
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10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
10.8 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
10.9 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
10.10 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
deste Edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço do Item.  
10.11 - Serão desclassificadas: 
a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as propostas 
que  apresentarem valores acima do limite máximo  estabelecido para o,  as que forem omissas 
em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente; 
b) As propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
10.12 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
Edital. 
10.13 - Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 
10.14 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 
Município, conforme subitem 20.1 deste Edital. 
10.15 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 

11–DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS  
PREÇOS  
11.1 - Tendo a licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 
Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
11.2 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 
dias corridos  para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 
11.3 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
11.4 - As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, 
ao Setor de Licitações, no endereço mencionado  neste Edital. 
11.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso.  
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11.6 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços.  
11.7 – Será registrado o menor preço do Item.  
11.8 – A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será 
excluída, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
11.9 – Colhidas às assinaturas o Pregoeiro providenciará a imediata publicação da ata e se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item anterior:  
11.10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
11.11 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o Edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 
11.12- O licitante vencedor da disputa de lances, deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias 
úteis após a adjudicação a proposta com os preços resultantes do certame, bem como os dados 
bancários (banco, agência e nº da conta) e do responsável pela assinatura do contrato. 
 

12 – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
12.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
12.2 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 
abaixo:  
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após 
o prazo preestabelecido neste Edital;  
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em 
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento 
do produto, a 50% (cinquenta por cento) do prazo ;  
c) Falir ou dissolver-se; ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste 
Contrato. 
  

13 – DA ATA  E DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO  
13.1 - Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias corridos, assine a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra esse 
Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à 
penalidade estabelecida no item 19 do presente edital.  
13.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração Municipal.  
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13.3 – Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, do 
ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.  
13.4 -Os preços registrados por força deste processo terão validade 12 (doze ) meses, a contar da 
data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.5 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a 
fornecer os produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em 
cada “Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho que representa  o contrato.  
13.5.1-O termo de contrato será substituído pela Autorização de Fornecimento e Nota de 
Empenho. 
13.5.2. O fornecedor deverá entregar o produto solicitado no prazo de até 05 (cinco) dias a partir 
da emissão da requisição e nota de empenho.  
13.6- O Município de Ilópolis /RS, não está obrigado a contratar uma quantidade mínima dos 
produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da 
contratação.  
13.7- A existência do preço registrado não obriga o Município de Ilópolis/RS, firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições.  
13.8- Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações 
referidas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.  
13.9- Os preços registrados obrigam o proponente e poderão, justificadamente, ser objeto de 
reequilíbrio econômico – financeiro, para menos ou para mais.  
13.10 – Independentemente de solicitação do contratado, a Administração poderá convocar o 
licitante vencedor, após a assinatura do Ata de registro de preços, para negociar a redução dos 
preços visando manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na 
proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.  
13.10.1- O licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, 
desonerando-se do compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o 
desequilíbrio econômico-financeiro.  
13.10.2- A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de 
aquisição, serviços, transportes e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos 
por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido 
de desoneração do compromisso, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o 
fornecimento desses documentos;  
 13.11- O recebimento dos produtos deste edital, será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação por parte do Município, através do  titular de cada Secretaria e o não atendimento de 
quaisquer das obrigações implicará em advertência , caso não atendido a contento, poderão 
implicar na rescisão do contrato, sendo que, os produtos que não forem de boa qualidade, que 
apresentarem qualidade inferior do produto ofertado  serão devolvidos  para  substituição dos 
produtos, sem ônus ao Município. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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14.1 A empresa vencedora se obriga a:  
a) Fornecer o objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições deste edital 
e seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas retificações, 
cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;  
b) Fornecer o objeto deste certame de acordo com as Ordens de Fornecimentos e a Nota de 
Empenho emitidas pela Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS, que representam o Contrato.  
c) Entregar o objeto deste certame, no local designado pelo departamento de compras da 
Prefeitura de Ilópolis/RS, conforme requisição no prazo estipulado, e pelo preço constante de sua 
proposta, onde a Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS ficara isenta de quaisquer custos com 
transportes e demais despesas com o objeto licitado.  
d) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos 
causados a Administração;  
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa 
anuência da Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS;  
f) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do Art. 
65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93;  
g) Manter, durante a duração da ata, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação;  
h) Efetuar a troca do produto que não apresentar boa qualidade, com validade inferior a 
solicitada no Item, respeitando o prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da 
comunicação devolução, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS;  
i) Caso a substituição não ocorra no prazo previsto no subitem anterior ou caso os produtos sejam 
novamente recusados e devolvidos, estará a empresa vencedora incorrendo em atraso na 
entrega, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis 
j) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega dos produtos, inclusive, 
durante a(s) execução (ões) de fornecimento(s);  
k) A CONTRATADA assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de 
proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes do objeto do presente edital. 
l) Os custos da substituição dos materiais recusados e devolvidos correrão exclusivamente a 
expensas da Contratada. 

m) É de inteira e expressa responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas 

necessárias para a execução do objeto deste Edital, incluindo custos de fretes, 

considerando-se os locais de entrega, recursos materiais e humanos, encargos sociais, 

fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem 

necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital. 

 
15. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
15.1 A Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS obriga-se a:  
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidos neste edital;  
b) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do 
objeto;  
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c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à entrega dos produtos.  
 

16. DO REAJUSTE  
16.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis.   
16.2. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro da Ata, deverá ser observado o estabelecido 
nos Arts. 58 e 65, da Lei Federal n. 8.666/1993.   
16.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro da Ata deverá ser observado à 
legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da 
majoração de alíquota de impostos a ser criada pelos entes federativos durante a vigência do 
contrato que prova o aumento da despesa do contratado.  
 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS, na seguinte dotação:  

04 – Secretaria de Administração (51) 
07 – Secretaria de Obras, Viação e Trânsito (128) 
08 – Secretaria de Educação e Cultura (164, 191, 216, 220) 
09 – Secretaria de Agricultura (266) 
10 – Secretaria de Saúde e Assistência Social (312, 315, 333, 582, 679, 348, 352, 364, 379, 

549, 383, 393, 399, 730, 731, 732) 
11 – Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer (427) 

 

18. DO PAGAMENTO  
18.1 - O preço a ser pago pelo Município será correspondente ao da proposta vencedora. 
18.2- O pagamento será efetuado conforme quantidade retirada no período, em até 30 (trinta) 
dias após a emissão da nota fiscal/fatura. 
18.3 - Na nota fiscal deverá constar: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021-REGISTRO DE PREÇOS e 
deverá ser entregue no junto com a mercadoria, em cada Secretaria. 
18.4 - As notas fiscais somente poderão ser emitidas após a confirmação, junto ao Setor de 
Empenhos, que o empenho prévio foi emitido. 
18.5 - Serão processadas as retenções nos termos das leis que regulam as matérias. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 19.1 - Em caso de inadimplência, o contratado estará sujeito às seguintes penalidades: 
19.1.1 - Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 
haja concorrido; 
19.1.2 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor do 
objeto contratado e não entregue; 
19.1.3 - Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o 
Município de Ilópolis, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, dependendo da gravidade da falta; 
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19.1.4 - Rescisão do contrato pelos motivos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações; 
19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública nos casos 
de falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
“19.1.3” retro. 
19.2 O Município não responderá por indenizações oriundas de danos causados a terceiros, por 
culpa ou dolo da contratada. 
19.3 As dúvidas oriundas do contrato serão dirimidas no Foro da Comarca de Arvorezinha/RS, 
quando não resolvidas administrativamente. 
19.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição 
da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.  
 19.3. A sanção prevista no subitem 19.1.2, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.  
 19.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 
contraditório.  
  

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
20.1- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;  
 20.2- Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS, o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;  
20.3- É de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as despesas necessárias para a 
execução do objeto deste Edital, incluindo custos de fretes, considerando-se os locais de entrega, 
recursos materiais e humanos, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e 
quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Edital. 
20.4- O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato. 
20.5- Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou 
de quaisquer documentos, bem como, subcontratação para o cumprimento do objeto do Edital. 
20.6- Fica assegurado ao Município de Ilópolis/RS, o direito de a qualquer tempo, antes da 
contratação, revogar a presente Licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à 
indenização. 
20.8- As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;  
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 20.9- A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% do valor inicial 
atualizado;  
20.10- É competente o Foro da Comarca de Arvorezinha/RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente licitação.  
20.11- São partes integrantes deste Edital, os seguintes ANEXOS: 
-Anexo I- Termo de Referencia 
-Anexo II-Modelo de Credenciamento 
-Anexo III - Modelo de declaração, conforme inciso VII do artigo 4º da Lei n º10.520/2002. 
-Anexo IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação. 
-Anexo V- Modelo de declaração do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. 
-Anexo VI-  Minuta da Ata de Registro de Preços. 
-Anexo VII- Modelo da Proposta.   
         Ilópolis/RS,  17  de  maio  de 2021 

 

 

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 OBJETO:  
1.1-O objeto deste certame é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo 
para higiene, limpeza, copa e cozinha para  SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, 
EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, TURISMO E SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL do municipio de 
ILÓPOLIS/RS,com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com às necessidades do 
Município, mediante requisição, compreendendo os Itens a seguir: 

Item 
Quant. 

 até: 
Unidade Descrição do Produto 

Valor Máximo 

Unitário R$ 

1 220 UN  

Água sanitária, embalagem em plástico resistente de 5 

litros, de uso múltiplo, alvejante, desinfetante e tira 

manchas, composto de 2% de hipoclorito de sódio a 2,5% 

de PPP de cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de 

sódio e água, validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

9,97 

2 50 UN  

Álcool etílico volume 92,6% a 93,8% a 15ºC, 

acondicionado em embalagem plástica de 1 litro, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA / Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

10,74 

3 270 UN  

Álcool etílico volume 70%, acondicionado em embalagem 

plástica de 5 litros, com validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA / Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

32,24 
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4 100 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 5 

litros (4,5kg), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, 

composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, 

desnaturante e espessante grau cosmético, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

62,49 

5 20 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 

450g (embalagem pump), para uso doméstico, hidratado 

70% INPM, composto de álcool etílico hidratado, 

neutralizante, desnaturante e espessante grau cosmético, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

12,32 

6 100 UN  

Alvejante sem cloro, multi uso, embalagem de 5 litros, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

21,49 

7 10 UN  

Amaciante de roupas, acondicionado em embalagem de 5 

litros, de plástico resistente, composto de agentes 

consistente, essência, agente condicionante, acidificante, 

corante e veículo, indicado para amaciar e perfumar as 

roupas, com validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

12,71 
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8 20 UN  

Cera líquida alto brilho (incolor/amarela/vermelha), não 

toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, 

com secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 

litros, composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos 

não aniônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, 

perfume, corante e água, ideal para madeiras, lajotas e 

laminados, com bom rendimento, com validade mínima de 

12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da 

Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. 

49,90 

9 40 UN  

Cera líquida para madeira (incolor/amarela/vermelha), 

não toxica, que proporcione alto-brilho intenso e 

duradouro, com secagem rápida e perfume agradável, 

embalagem de 5 litros, composta de ceras naturais e 

sintéticas, tensoativos não aniônicos, polímero acrílico, 

resina natural alcalinizada, perfume, corante e água, ideal 

para madeiras, lajotas e laminados, com bom rendimento, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

42,00 

10 6 UN  

Cloro estabilizado concentrado, mínimo 56% - 

Granulado embalagem balde resistente de 10 kg, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

251,80 
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11 40 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com 

capacidade para 200 ml, transparente, 100º reciclável, 

bordas arredondadas, para servir bebidas quentes até 

100ºC ou frias para consumo imediato, fabricado em 

material biodegradável atóxico, de primeira qualidade e 

sem uso, isentos de materiais estranhos, bolhas, 

rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, 

sem sujidade interna ou externa. Durante a utilização 

devem suportar as condições de uso a que se destinam, 

como temperatura e umidade, sem apresentar vazamentos 

desintegração ou deformidades que comprometem o 

correto e seguro uso, bem como estar em conformidade 

com a norma de qualidade ABNT NBR 14.865/2002, 

atualizada em junho de 2012 que deverá constar na 

embalagem e demais normas vigentes sobre o produto, 

embalados em saco plástico lacrado. Tira com  100 

unidades de copos.  Caixa com 25 tiras . 

180,58 

12 20 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com 

capacidade para 80ml, transparente, 100º reciclável, 

bordas arredondadas, para servir bebidas quentes até 

100ºC ou frias para consumo imediato, fabricado em 

material biodegradável atóxico, de primeira qualidade e 

sem uso, isentos de materiais estranhos, bolhas, 

rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, 

sem sujidade interna ou externa. Durante a utilização 

devem suportar as condições de uso a que se destinam, 

como temperatura e umidade, sem apresentar vazamentos 

desintegração ou deformidades que comprometem o 

correto e seguro uso, bem como estar em conformidade 

com a norma de qualidade ABNT NBR 14.865/2002, 

atualizada em junho de 2012 que deverá constar na 

embalagem e demais normas vigentes sobre o produto, 

embalados em saco plástico lacrado.Tira com  100 unidades 

de copos.  Caixa com 25 tiras  

126,50 

13 40 UN  

Desengordurante multiuso, embalagem de 5 litros, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

35,49 
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14 200 UN  

Desinfetante líquido, germicida e bactericida, para uso 

geral, embalagem de 5 litros, em plástico resistente, 

fragrância lavanda, limão, talco, jasmim e eucalipto, 

composto de cloreto benzalcônio, tenso ativo não iônico, 

essência, corante e veículo, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da 

Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem.  

12,70 

15 70 UN  

Detergente de louça neutro/limão (ou outro), 

biodegradável, consistente/concentrado em embalagem de 

2 litros, composto de tensoativos aniônicos, coadjuvante, 

conservante, neutralizante, corante, expessante e veículo, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

6,79 

16 10 ROLO 
Embalagem plástica para alimentos, para 5kg, rolo com 

100 unidades. 
6,82 

17 20 UN  

Escova de lavar roupa, formato anatômico, base com 

medidas mínimas de 11 x 6cm, corpo (base) em plástico, 

cerdas em nylon sintético, mínimo de 20 cerdas por tufo, 

sem alça e sem cabo. 

4,49 

18 50 UN  
Escova sanitária plástica, cerdas brancas, resistentes e 

duráveis, com suporte. 
6,48 

19 50 PACOTE 

Esponja de aço max limpeza pesada. Composição do 

produto e informações do fabricante impressos na 

embalagem. 

3,15 

20 30 PACOTE 

Esponja de lã de aço - pacote com 8 unidades de 60g. 

Composição do produto e informações do fabricante 

impressos na embalagem. 

1,95 

21 300 UN  
Esponja multiuso (lava louça), dupla face, um lado para 

limpezas pesadas e outro para limpezas mais delicadas, 

antibacteriana, composta de espuma de poliuretano, fibra 

0,96 
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sintética, abrasivo e agente antimicrobiano. 

22 60 UN  
Frasco borrifador, com gatilho, 500ml, em plástico 

resistente. 
6,40 

23 100 UN  
Gel adesivo para vaso sanitário, com aplicador, com 6 

discos cada, diversas fragrâncias. 
11,48 

24 100 UN  
Guardanapo de papel, folha simples, 22x22cm, 100% 

celulose, pacote com 50 unidades. 
1,62 

25 12 UN  

Inseticida multi ação, aerossol, em embalagem contendo 

no mínimo de 270ml. com validade mínima de 12 meses a 

contar da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

11,15 

26 25 UN  

Lava roupa líquido, embalagem de 2 litros, diversas 

fragrências, com validade mínima de 12 meses a contar da 

data da entrega. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

9,15 

27 30 UN  

Limpa vidros com álcool, utilizável puro, em embalagem 

de 5 litros, ideal para limpeza e conservação de vidros, 

fórmicas, espelhos e outras superfícies impermeáveis. 

Formula balanceada composto de alcalinizante, tensoativo 

aniônico, solvente, etanol, essência, conservante, corante e 

veículo, com validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

16,00 

28 100 UN  

Limpador perfumado tipo Zics, multiuso, embalagem com 

1 litro (capim limão, doce brisa...). com validade mínima de 

12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, 

5,98 
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número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da 

Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. 

29 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho PP, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com 

registro na ANVISA, para proteção das mãos do usuário 

contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 

unidades de luvas. 

80,49 

30 55 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho P, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com 

registro na ANVISA, para proteção das mãos do usuário 

contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 

unidades de luvas. 

86,96 

31 125 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho M, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com 

registro na ANVISA, para proteção das mãos do usuário 

contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 

unidades de luvas. 

86,96 

32 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanhos G, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com 

registro na ANVISA, para proteção das mãos do usuário 

contra agentes biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 

13392/2004 e outras normas aplicáveis. Caixas com 100 

unidades de luvas. 

86,96 

33 15 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão 

antiderrapante, espessura de no mínimo 450 micras, com 

Certificado de Aprovação (C.A.), tamanho P. 

8,24 
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34 65 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão 

antiderrapante, espessura de no mínimo 450 micras, com 

Certificado de Aprovação (C.A.), tamanho M. 

8,24 

35 35 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão 

antiderrapante, espessura de no mínimo 450 micras, com 

Certificado de Aprovação (C.A.), tamanho G 

8,24 

36 125 UN  

Neutralizador de odores, aerosol, fragrâncias variadas, 

em embalagem contendo no mínimo 360ml, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

10,32 

37 15 UN  Pá lixo, em plástico resistente. 3,00 

38 50 UN  

Pano para limpeza do chão / saco de algodão alvejado, 

tipo açúcar, liso, branco, macio, 100º algodão, tamanho 

55x75 cm, de boa qualidade, com trama bem fechada e 

resistente. 

6,16 

39 200 UN  
Pano de Limpeza , Tipo Flanela, medisas aproximadas 38x 

58cm.  
3,42 

40 60 FARDO 

Papel higiênico, folha dupla na cor branca, picotado, de 

primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, grofado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não 

poderá apresentar odor desagradável (não característico) e 

deverá apresentar resistência adequada à tração, pacote 

com 4 rolos de 30m x 10cm. Fardo com 16 pacotes (16 x 4 

rolos). 

85,70 

41 20 FARDO 

Papel higiênico rolão 300m, folha dsimples na cor branca,  

de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, 

macio, absorvente, biodegradável, papel não reciclado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não 

poderá apresentar odor desagradável (não característico) e 

deverá apresentar resistência adequada à tração, rolos de 

300m x 10cm. Fardo com 8 rolos (8 x 300m). 

35,00 
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42 100 PACOTE 

Papel toalha cozinha, pacote com 2 rolos de no mínimo 55 

folhas duplas, de 20x22 cm cada rolo, branco, picotado, de 

primeira qualidade, 100% fibras naturais de celulose, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não 

poderá apresentar odor desagradável (não característico). 

4,98 

43 200 FARDO 

Papel toalha interfolhado, com duas dobras, de 20x22 cm, 

cor extra branco, de primeira qualidade, 100% fibras de 

celulose virgem, absorvente, biodegradável, papel não 

reciclado, homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, 

não poderá apresentar odor desagradável (não 

característico). Pacote com 1000 folhas. Fardo com 5 

pacotes. 

67,45 

44 30 UN  

Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 

cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira 

revestido com plástico resistente. 

15,24 

45 50 UN  

Sabão em barra, 400g, glicerina.  A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, 

número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da 

Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. 

3,09 

46 100 UN  

Sabão em pó, embalagem 1 Kg em plástico resistente, 

composto de tensoativo aniônico, tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, branqueadores, opticos, corantes, 

alvejante e água, componente ativo alquil benzeno, 

sulfonato de sódio, com bom rendimento, ideal para 

recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas 

de seda, lã, couro e tecidos crus, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem com os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

6,19 
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47 60 UN  

Sabonete líquido para mãos, embalagem de 5 litros, com 

agentes hidratantes e emolientes, PH balanceado indicado 

para higiene da pele, pronto para uso para dispensadores 

de qualquer tipo, com poder de limpeza, formação de 

espuma, fragrância e ação cosmética, com validade mínima 

de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no 

rotulo da embalagem. 

30,00 

48 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de 

saúde, cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT 

NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 

105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, 

proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a 

perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil 

separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 

saco, constando em cada saco a identificação do fabricante 

e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. 

O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura debaixo 

para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% 

daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade 

com as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 

1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 

(verificação da transparência), NBR 13055 (determinação 

da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de 

estanqueidade), densidade: 0,12 mm. acondicionado em 

pacote de 100 unidades.  

74,50 
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49 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de 

saúde, cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT 

NBR 9191, com dimensões planas de 63 cm de largura e 80 

cm de altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 9190. 

Com solda contínua, homogênea e uniforme, 

proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a 

perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil 

separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 

saco, constando em cada saco a identificação do fabricante 

e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. 

O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura debaixo 

para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% 

daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade 

com as NBR 9195(teste de resistência à queda livre), ASTM 

1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 

(verificação da transparência), NBR 13055 (determinação 

da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de 

estanqueidade). Densidade: 0,12 mm, acondicionado em 

pacote contendo 100 unidades. 

55,00 

50 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de 

saúde, cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT 

NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 

105 cm de altura e volume de 20 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, 

proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a 

perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil 

separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 

saco, constando em cada saco a identificação do fabricante 

e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. 

O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura debaixo 

para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% 

daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade 

com as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 

1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 

(verificação da transparência), NBR 13055 (determinação 

da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de 

estanqueidade), densidade: 0,12 mm. acondicionado em 

13,00 
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pacote de 100 unidades.  

51 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de 

saúde, cor AZUL, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT 

NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 

105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, 

proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a 

perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil 

separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 

saco, constando em cada saco a identificação do fabricante 

e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. 

O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura debaixo 

para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% 

daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade 

com as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 

1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 

(verificação da transparência), NBR 13055 (determinação 

da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de 

estanqueidade), densidade: 0,12 mm. acondicionado em 

pacote de 100 unidades.  

35,00 

52 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de 

saúde, cor AZUL, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT 

NBR 9191, com dimensões planas de 63 cm de largura e 80 

cm de altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 9190. 

Com solda contínua, homogênea e uniforme, 

proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a 

perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil 

separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 

saco, constando em cada saco a identificação do fabricante 

e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. 

O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura debaixo 

para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% 

daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade 

com as NBR 9195(teste de resistência à queda livre), ASTM 

1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 

(verificação da transparência), NBR 13055 (determinação 

da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de 

12,98 
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estanqueidade). Densidade: 0,12 mm, acondicionado em 

pacote contendo 100 unidades. 

53 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de 

saúde, cor AZUL, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT 

NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 

105 cm de altura e volume de 20 LITROS, conforme NBR 

9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, 

proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a 

perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil 

separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 

saco, constando em cada saco a identificação do fabricante 

e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. 

O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura debaixo 

para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% 

daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade 

com as NBR 9195 (teste de resistência á queda livre), ASTM 

1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 

(verificação da transparência), NBR 13055 (determinação 

da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de 

estanqueidade), densidade: 0,12 mm. acondicionado em 

pacote de 100 unidades.  

13,00 

54 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 100 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 75x105cm, em plástico resistente 

com 10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de 

masterback, pacote  contendo  100 unidades. 

65,00 

55 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 50 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 63x80cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de 

masterback, pacote  contendo 50 unidades. 

9,99 

56 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 30 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 59x62cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de 

masterback, pacote  contendo  50 unidades. 

9,99 

57 100 PACOTE 
Saco de lixo preto de 15 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 39x58cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de 

9,99 
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masterback, pacote contendo 100 unidades. 

58 100 UN  

Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, 

composto, com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a 

gordura acumulada, indicado para a limpeza de pias, 

torneiras, fogões, superfícies de aço inox, esmaltadas, 

formicas e cromadas, possuindo abrasividade moderada, 

limpa, renova e dá brilho sem riscar, composição mínima: 

ácido sulfônico, espessante, alcalizantes, abrasivo, 

preservante, álcool etoxilado, emulsificante, pigmentos, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rótulo da embalagem. 

6,39 

59 5 UN  

Suporte / Dispenser para copos 200ml água, para ser 

fixado na parede; Dispensador de copos descartaveis para 

agua de 150 a 200 ml; Produto fabricado em abs; 

Capacidade para 100 copos descartaveis;Dimensões 

aproximadas:altura 50 cm x profundidade 14cm x largura 

13cm peso 288 gramas. Na cor Branca. 

62,98 

60 5 UN  

Suporte / Dispenser papel toalha interfolhado, para ser 

fixado na parede; Fabricado em material de alta 

resistência ao Impacto; Capacidade para aproximadamente 

1000 folhas. Na cor branca 

53,99 

61 5 UN  

Suporte / Saboneteira com reservatório branca; 

Dispensador de sabonete líquido ou álcool gel , com sistema 

de válvula; Sistema antivazamento; Fabricado em plástico 

resistente; Capacidade em volume: 800 mL; ipo de 

instalação: Parafuso ou Fita dupla face. 

51,99 

62 50 UN  

Tira mofo, hipoclorito de sódio 10%, embalagem com 5 

litros, com validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, 

com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rótulo da embalagem.  

27,64 
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63 50 CX 

Touca sanfonada, descartável, branca, confeccionada em 

tecido de fibras sintéticas, com elástico na borda, tamanho 

único, unissex, para proteção da cabeça e cabelos no 

atendimento da legislação vigente, caixa contendo 100 

unidades. 

37,35 

64 35 UN  

Vassoura de palha pura, 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 1,20m, a base 

entorno de 6 cm de largura e 30 cm de varredura, de ótima 

qualidade seca, não desfiada. 

19,89 

65 50 UN  

Vassoura resistente de nylon, produto com base plástica, 

capa plástica, dimensão mínima de 27cm x 5 cm, com 

cerdas de nylon medindo 9cm, com quantidade mínima de 

100 tufos. O cabo deverá ser revestido de plástico com 

comprimento mínimo de 1,20cm. 

9,54 

 

Os produtos  deverão ser entregues sem qualquer ônus adicional, como Impostos, Taxas, Fretes 
ou qualquer outro acréscimo, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com as 
necessidades do Município, nas respectivas Secretaria Municipais, centro na cidade de Ilópolis/RS: 
Secretaria de Administração: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 987, Centro, Ilópolis/RS; 
Secretaria de Obras, Viação e Trânsito: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 310 , Centro, 
Ilópolis/RS; Secretaria de Educação e Cultura: Rua Alfredo Mutzel, nº 155, Centro, Ilópolis/RS; 
Secretaria de Agricultura: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 1140, Centro, Ilópolis/RS; Secretaria 
de Turismo, Desporto e Laser: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 1140, Centro, Ilópolis/RS; 
Secretaria de Saúde e Assistência Social: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 694, Centro, 
Ilópolis/RS. 
1.3 - Os produtos  cotados deverão estar em conformidade com as normas e padrões da  ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas 
regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver), entre as quais as relativas ao 
registro e/ou notificação dos produtos saneantes domissanitários, produtos de higiene junto a 
ANVISA. 
1.4 – A embalagem e o rótulo dos produtos deverão estar em conformidade com a legislação 
vigente, inclusive com a informação do número de registro e/ou notificação junto a ANVISA, 
conforme o caso, sendo que os produtos  que não atenderem os critérios de qualidade, deverão 
ser substituídos sem qualquer custo adicional ao Município. 
1.5- O prazo de entrega dos produtos acima mencionados não poderá ser superior a 05 (cinco) 
dias, contados da data de emissão da ordem de compra (empenho) expedida pela Secretaria do 
licitante, com  entrega  no município de Ilópolis-RS.      
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1.6 - As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total, 
reservando-se a  Administração Municipal  o direito de adquirir no todo ou em parte os itens, 
objeto deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura da Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta segue em anexo, bem como reduzir ou aumentar as quantidades inicialmente 
contratadas sem que caiba, ao(s) licitante(s) vencedor(es), qualquer tipo de indenização.  
1.7 - Face ao disposto no Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual redação, as 
quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços.  
1.8 - Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o valor 
máximo por unidade do item, sendo desconsideradas as propostas com valores acima do limite 
estabelecido para o Item. 
 
2. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO  
2.1- Os produtos  deverão ser entregues sem qualquer ônus adicional, como Impostos, Taxas, 
Fretes ou qualquer outro acréscimo, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade 
com as necessidades do Município, nos endereços das Secretarias mencionados no item anterior, 
na cidade de Ilópolis/RS.  

 

3. AVALIAÇÃO DO CUSTO  
3.1. O custo estimado total da presente contratação é de aproximadamente R$ 104.441,17 (cento 
e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).  
3.2. O custo estimado foi apurado a partir de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em preços praticados em  pesquisa de mercado .  
3.3. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS, na dotação especificas do 
orçamento:  
- Material de Consumo:  
 04 – Secretaria de Administração (51) 

07 – Secretaria de Obras, Viação e Trânsito (128) 
08 – Secretaria de Educação e Cultura (164, 191, 216, 220) 
09 – Secretaria de Agricultura (266) 
10 – Secretaria de Saúde e Assistência Social (312, 315, 333, 582, 679, 348, 352, 364, 379, 

549, 383, 393, 399, 730, 731, 732) 
11 – Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer (427) 

 

4. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
4.1. Os produtos serão recebidos  após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará recebimento 
imediato.  
4.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo.  
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5. CONTROLE DA EXECUÇÃO  
5.1. O recebimento dos produtos deste edital, será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação por parte do Município, através da titular da pasta de cada Secretaria Municipal e o não 
atendimento de quaisquer das obrigações implicará em advertência , caso não atendido a 
contento, poderão implicar na rescisão do contrato, sendo que, os produtos que não forem de 
boa qualidade, que apresentarem qualidade inferior do produto ofertado serão devolvidos para 
substituição. 
5.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis.  
  

6. DO PRAZO  
6.1. A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses.  
 

 

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI  

Prefeito Municipal  
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(Modelo) 

 

 

 

                     Pelo presente a empresa ............................................................., situada na 

......................, CNPJ n.º..........................................................., através de seu 

........................................, outorga ao Sr. ................................................, RG n.º 

.........................................., amplos poderes para representá-la junto ao Município de Ilópolis, no 

Pregão Presencial nº 15/2021-Registro de Preços inclusive para interpor ou desistir de recursos, 

receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus atos, formular 

ofertas e lances de preços e, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da 

proponente. 

 

 

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

Local e Data 

 

 

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

Assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

DECLARAÇÃO  

(Modelo) 

 

 

                       (Nome da empresa)......................................................., CNPJ nº 

................................................., sediada............................................. (endereço completo), declara, 

sob as penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está 

ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a 

indicação do objeto e do preço oferecidos. 

 

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

                                                                               Local e Data 

 

 

 

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

                                                         Assinatura do representante legal da licitante 
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                                                                     ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

DECLARAÇÃO 
(modelo) 

 
 
   O LICITANTE abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis 
Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro 
teor desta declaração, que: 
 a) recebeu em tempo hábil toda a documentação pertinente e que tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições do presente Edital, 
 b) possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta 

licitação; 
       c) que não se encontra DECLARADO INIDÔNEA  para  licitar  ou contratar com a Administração 

Pública e que inexistem fator impeditivos para sua habilitação no presente procedimento 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

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

                                                                                Local e Data 

 
___________________________________________________ 

                                                      Assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

DECLARACÃO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Modelo) 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa 

___________________________, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do artigo sétimo da 

Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre, aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

Ressalva: 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

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

                                                                           Local e Data 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 
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                                                                    ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 015/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

                        MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/2021 

 
VALIDADE: 12 ( doze ) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Aos..........................   dias do mês de.......... de 2021 , na sede do Município de Ilópolis/RS,  pessoa 
jurídica de direito público, com sede na rua Conselheiro José Bozzetto , nº 987, Bairro Centro, na 
cidade de Ilópolis/RS , inscrita no CNPJ sob o  nº 88.186.424/0001-33,  neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal de Ilópolis, Sr..........................., brasileiro,................., CPF sob o n º 
...................., residente e domiciliado  à ................, nº........ nesta cidade de Ilópolis/RS,  RESOLVE 
registrar os preços da empresa _______, situada na_________ inscrita no CNPJ – __________ e 
inscrição estadual n._______neste ato representada _________, inscrito no CPF sob 
n._______________________ e RG ________,residente e domiciliado na ______, n._____, 
_______, e _________, situada na______________________ inscrita no CNPJ  ________, e 
inscrição estadual n º________neste ato representada _______________, inscrito no CPF sob n º 
________ e RG – _______,   residente e domiciliado na ______, n _____, de acordo com a 
classificação por ela alcançada por ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas 
constantes da Lei Federal n. 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo disposto nas cláusulas 
seguintes:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   
Constitui objeto do presente REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo para 
higiene, limpeza, copa e cozinha para  SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, 
AGRICULTURA, TURISMO E SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL do municipio de ILÓPOLIS/RS, com 
quantitativos e datas de retiradas em conformidade com às necessidades do Município, mediante 
requisição, compreendendo os Itens a seguir: 

Item 
Quant. 

 até: 
Unidade Descrição do Produto 

Valor  

Unitário  

R$ 
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1 220 UN  

Água sanitária, embalagem em plástico resistente de 5 litros, 

de uso múltiplo, alvejante, desinfetante e tira manchas, 

composto de 2% de hipoclorito de sódio a 2,5% de PPP de 

cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de sódio e água, 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

2 50 UN  

Álcool etílico volume 92,6% a 93,8% a 15ºC, acondicionado 

em embalagem plástica de 1 litro, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA / Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

 

3 270 UN  

Álcool etílico volume 70%, acondicionado em embalagem 

plástica de 5 litros, com validade mínima de 12 meses a contar 

da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA / Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

4 100 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 5 

litros (4,5kg), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, 

composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, 

desnaturante e espessante grau cosmético, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 
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5 20 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 450g 

(embalagem pump), para uso doméstico, hidratado 70% 

INPM, composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, 

desnaturante e espessante grau cosmético, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

6 100 UN  

Alvejante sem cloro, multi uso, embalagem de 5 litros, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

7 10 UN  

Amaciante de roupas, acondicionado em embalagem de 5 

litros, de plástico resistente, composto de agentes 

consistente, essência, agente condicionante, acidificante, 

corante e veículo, indicado para amaciar e perfumar as 

roupas, com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

8 20 UN  

Cera líquida alto brilho (incolor/amarela/vermelha), não 

toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com 

secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, 

composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos não 

aniônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, 

perfume, corante e água, ideal para madeiras, lajotas e 

laminados, com bom rendimento, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 
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Químico responsável no rotulo da embalagem. 

9 40 UN  

Cera líquida para madeira (incolor/amarela/vermelha), não 

toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com 

secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, 

composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos não 

aniônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, 

perfume, corante e água, ideal para madeiras, lajotas e 

laminados, com bom rendimento, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

 

10 6 UN  

Cloro estabilizado concentrado, mínimo 56% - Granulado 

embalagem balde resistente de 10 kg, com validade mínima 

de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

11 40 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com capacidade 

para 200 ml, transparente, 100º reciclável, bordas 

arredondadas, para servir bebidas quentes até 100ºC ou frias 

para consumo imediato, fabricado em material biodegradável 

atóxico, de primeira qualidade e sem uso, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas e rebarbas, sem sujidade interna ou externa. Durante 

a utilização devem suportar as condições de uso a que se 

destinam, como temperatura e umidade, sem apresentar 

vazamentos desintegração ou deformidades que 

comprometem o correto e seguro uso, bem como estar em 

conformidade com a norma de qualidade ABNT NBR 

14.865/2002, atualizada em junho de 2012 que deverá constar 

na embalagem e demais normas vigentes sobre o produto, 

embalados em saco plástico lacrado. Tira com  100 unidades 

de copos.  Caixa com 25 tiras . 
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12 20 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com capacidade 

para 80ml, transparente, 100º reciclável, bordas 

arredondadas, para servir bebidas quentes até 100ºC ou frias 

para consumo imediato, fabricado em material biodegradável 

atóxico, de primeira qualidade e sem uso, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas e rebarbas, sem sujidade interna ou externa. Durante 

a utilização devem suportar as condições de uso a que se 

destinam, como temperatura e umidade, sem apresentar 

vazamentos desintegração ou deformidades que 

comprometem o correto e seguro uso, bem como estar em 

conformidade com a norma de qualidade ABNT NBR 

14.865/2002, atualizada em junho de 2012 que deverá constar 

na embalagem e demais normas vigentes sobre o produto, 

embalados em saco plástico lacrado.Tira com  100 unidades 

de copos.  Caixa com 25 tiras  

 

13 40 UN  

Desengordurante multiuso, embalagem de 5 litros, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

14 200 UN  

Desinfetante líquido, germicida e bactericida, para uso geral, 

embalagem de 5 litros, em plástico resistente, fragrância 

lavanda, limão, talco, jasmim e eucalipto, composto de cloreto 

benzalcônio, tenso ativo não iônico, essência, corante e 

veículo, com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem.  
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15 70 UN  

Detergente de louça neutro/limão (ou outro), biodegradável, 

consistente/concentrado em embalagem de 2 litros, 

composto de tensoativos aniônicos, coadjuvante, conservante, 

neutralizante, corante, expessante e veículo, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

16 10 ROLO 
Embalagem plástica para alimentos, para 5kg, rolo com 100 

unidades. 
 

17 20 UN  

Escova de lavar roupa, formato anatômico, base com 

medidas mínimas de 11 x 6cm, corpo (base) em plástico, 

cerdas em nylon sintético, mínimo de 20 cerdas por tufo, sem 

alça e sem cabo. 
 

18 50 UN  
Escova sanitária plástica, cerdas brancas, resistentes e 

duráveis, com suporte. 
 

19 50 PACOTE 
Esponja de aço max limpeza pesada. Composição do produto 

e informações do fabricante impressos na embalagem. 
 

20 30 PACOTE 

Esponja de lã de aço - pacote com 8 unidades de 60g. 

Composição do produto e informações do fabricante 

impressos na embalagem.  

21 300 UN  

Esponja multiuso (lava louça), dupla face, um lado para 

limpezas pesadas e outro para limpezas mais delicadas, 

antibacteriana, composta de espuma de poliuretano, fibra 

sintética, abrasivo e agente antimicrobiano. 
 

22 60 UN  Frasco borrifador, com gatilho, 500ml, em plástico resistente. 
 

23 100 UN  
Gel adesivo para vaso sanitário, com aplicador, com 6 discos 

cada, diversas fragrâncias.  

24 100 UN  
Guardanapo de papel, folha simples, 22x22cm, 100% celulose, 

pacote com 50 unidades. 
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25 12 UN  

Inseticida multi ação, aerossol, em embalagem contendo no 

mínimo de 270ml. com validade mínima de 12 meses a contar 

da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

26 25 UN  

Lava roupa líquido, embalagem de 2 litros, diversas 

fragrências, com validade mínima de 12 meses a contar da 

data da entrega. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

27 30 UN  

Limpa vidros com álcool, utilizável puro, em embalagem de 5 

litros, ideal para limpeza e conservação de vidros, fórmicas, 

espelhos e outras superfícies impermeáveis. Formula 

balanceada composto de alcalinizante, tensoativo aniônico, 

solvente, etanol, essência, conservante, corante e veículo, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

28 100 UN  

Limpador perfumado tipo Zics, multiuso, embalagem com 1 

litro (capim limão, doce brisa...). com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

 



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            56 

 

 

 

Quinta-feira, 20 de maio de 2021.                                                                                           Edição nº. 405  

29 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho PP, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

30 55 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho P, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

31 125 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho M, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

32 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanhos G, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

33 15 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de 

Aprovação (C.A.), tamanho P.  

34 65 PAR 

Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de 

Aprovação (C.A.), tamanho M.  

35 35 PAR Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de  
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Aprovação (C.A.), tamanho G 

36 125 UN  

Neutralizador de odores, aerosol, fragrâncias variadas, em 

embalagem contendo no mínimo 360ml, com validade mínima 

de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

37 15 UN  Pá lixo, em plástico resistente. 
 

38 50 UN  

Pano para limpeza do chão / saco de algodão alvejado, tipo 

açúcar, liso, branco, macio, 100º algodão, tamanho 55x75 cm, 

de boa qualidade, com trama bem fechada e resistente.  

39 200 UN  
Pano de Limpeza , Tipo Flanela, medisas aproximadas 38x 

58cm.  
 

40 60 FARDO 

Papel higiênico, folha dupla na cor branca, picotado, de 

primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, grofado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá 

apresentar odor desagradável (não característico) e deverá 

apresentar resistência adequada à tração, pacote com 4 rolos 

de 30m x 10cm. Fardo com 16 pacotes (16 x 4 rolos). 

 

41 20 FARDO 

Papel higiênico rolão 300m, folha dsimples na cor branca,  de 

primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, 

não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar 

odor desagradável (não característico) e deverá apresentar 

resistência adequada à tração, rolos de 300m x 10cm. Fardo 

com 8 rolos (8 x 300m). 

 

42 100 PACOTE 

Papel toalha cozinha, pacote com 2 rolos de no mínimo 55 

folhas duplas, de 20x22 cm cada rolo, branco, picotado, de 

primeira qualidade, 100% fibras naturais de celulose, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, 

não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar 

odor desagradável (não característico). 
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43 200 FARDO 

Papel toalha interfolhado, com duas dobras, de 20x22 cm, cor 

extra branco, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose 

virgem, absorvente, biodegradável, papel não reciclado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá 

apresentar odor desagradável (não característico). Pacote com 

1000 folhas. Fardo com 5 pacotes. 

 

44 30 UN  

Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, 

perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira 

revestido com plástico resistente.  

45 50 UN  

Sabão em barra, 400g, glicerina.  A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

46 100 UN  

Sabão em pó, embalagem 1 Kg em plástico resistente, 

composto de tensoativo aniônico, tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, branqueadores, opticos, corantes, 

alvejante e água, componente ativo alquil benzeno, sulfonato 

de sódio, com bom rendimento, ideal para recuperar o branco 

das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e 

tecidos crus, com validade mínima de 12 meses a contar da 

data da entrega. A embalagem com os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

47 60 UN  

Sabonete líquido para mãos, embalagem de 5 litros, com 

agentes hidratantes e emolientes, PH balanceado indicado 

para higiene da pele, pronto para uso para dispensadores de 

qualquer tipo, com poder de limpeza, formação de espuma, 

fragrância e ação cosmética, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 
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48 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 

9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de 

altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com 

solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura 

das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  

 

49 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 

9191, com dimensões planas de 63 cm de largura e 80 cm de 

altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda 

contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura 

das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195(teste de 

resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade). Densidade: 0,12 mm, 

acondicionado em pacote contendo 100 unidades. 
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50 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 

9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de 

altura e volume de 20 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda 

contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura 

das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  

 

51 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações 

contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões 

planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 

100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, 

homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita 

vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o 

manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  
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52 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações 

contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões 

planas de 63 cm de largura e 80 cm de altura e volume de 50 

LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea 

e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 

permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem 

fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem 

provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195(teste de 

resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade). Densidade: 0,12 mm, 

acondicionado em pacote contendo 100 unidades. 

 

53 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações 

contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões 

planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 20 

LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea 

e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 

permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem 

fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem 

provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  
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54 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 100 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 75x105cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote  contendo  100 unidades. 
 

55 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 50 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 63x80cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote  contendo 50 unidades. 
 

56 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 30 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 59x62cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote  contendo  50 unidades. 
 

57 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 15 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 39x58cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote contendo 100 unidades. 
 

58 100 UN  

Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, 

composto, com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a 

gordura acumulada, indicado para a limpeza de pias, torneiras, 

fogões, superfícies de aço inox, esmaltadas, formicas e 

cromadas, possuindo abrasividade moderada, limpa, renova e 

dá brilho sem riscar, composição mínima: ácido sulfônico, 

espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, álcool 

etoxilado, emulsificante, pigmentos, com validade mínima de 

12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rótulo da embalagem. 

 

59 5 UN  

Suporte / Dispenser para copos 200ml água, para ser fixado 

na parede; Dispensador de copos descartaveis para agua de 

150 a 200 ml; Produto fabricado em abs; Capacidade para 100 

copos descartaveis;Dimensões aproximadas:altura 50 cm x 

profundidade 14cm x largura 13cm peso 288 gramas. Na cor 

Branca. 
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60 5 UN  

Suporte / Dispenser papel toalha interfolhado, para ser 

fixado na parede; Fabricado em material de alta resistência ao 

Impacto; Capacidade para aproximadamente 1000 folhas. Na 

cor branca 
 

61 5 UN  

Suporte / Saboneteira com reservatório branca; Dispensador 

de sabonete líquido ou álcool gel , com sistema de válvula; 

Sistema antivazamento; Fabricado em plástico resistente; 

Capacidade em volume: 800 mL; ipo de instalação: Parafuso 

ou Fita dupla face. 

 

62 50 UN  

Tira mofo, hipoclorito de sódio 10%, embalagem com 5 litros, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rótulo 

da embalagem.  

 

63 50 CX 

Touca sanfonada, descartável, branca, confeccionada em 

tecido de fibras sintéticas, com elástico na borda, tamanho 

único, unissex, para proteção da cabeça e cabelos no 

atendimento da legislação vigente, caixa contendo 100 

unidades. 

 

64 35 UN  

Vassoura de palha pura, 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 1,20m, a base 

entorno de 6 cm de largura e 30 cm de varredura, de ótima 

qualidade seca, não desfiada. 

 

65 50 UN  

Vassoura resistente de nylon, produto com base plástica, 

capa plástica, dimensão mínima de 27cm x 5 cm, com cerdas 

de nylon medindo 9cm, com quantidade mínima de 100 tufos. 

O cabo deverá ser revestido de plástico com comprimento 

mínimo de 1,20cm. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Os produtos e embalagens cotados deverão estar em conformidade com 
as normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver). 
PARAGRAFO TERCEIRO: As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela 
aquisição total, reservando-se a Administração Municipal  o  direito de adquirir no todo ou em 
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parte os itens, objeto desta Ata de Registro de Preços, bem como reduzir ou aumentar as 
quantidades inicialmente contratadas sem que caiba, a Contratada, qualquer tipo de indenização. 
 
 CLÁUSULA  SEGUNDA -DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS   
2.1. O recebimento dos produtos deste edital, será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação por parte do Município, através da titular de cada Secretaria Municipal e o não 
atendimento de quaisquer das obrigações implicará em advertência , caso não atendido a 
contento, poderão implicar na rescisão do contrato, sendo que, os produtos que não forem de 
boa qualidade, que apresentarem qualidade inferior do produto ofertado  serão devolvidos para 
substituição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS  
3.1. Os preços ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os 
constantes na Clausula Primeira, obedecida a classificação no Pregão Presencial Nº 15/2021, 
especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho 
homologatório do Ordenador de Despesa, datado de __/__/____.  
3.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas 
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial Nº 15/2021, que a precedeu, na íntegra, o 
presente instrumento de compromisso.  
3.3.   O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 15/2021, pela empresa constante da Ata de Registro de Preços e homologada através do 
despacho referido no item anterior.  
  
CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   
4.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 dias após a emissão da 
fatura, através da conta corrente da empresa.  
4.2. Os recursos necessários para a cobertura das despesas provenientes dos serviços objeto 
desta Ata estão consignados na dotação orçamentária prevista no Orçamento, conforme 
detalhamento: 

04 – Secretaria de Administração (51) 
07 – Secretaria de Obras, Viação e Trânsito (128) 
08 – Secretaria de Educação e Cultura (164, 191, 216, 220) 
09 – Secretaria de Agricultura (266) 
10 – Secretaria de Saúde e Assistência Social (312, 315, 333, 582, 679, 348, 352, 364, 379,            

549, 383, 393, 399, 730, 731, 732) 
11 – Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer (427) 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS  
5.1.Os preços serão fixos e irreajustáveis.   
5.2. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro da Ata, deverá ser observado o estabelecido 
nos Arts. 58 e 65, da Lei Federal n. 8.666/1993.   
5.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro da Ata deverá ser observado à 
legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da 
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majoração de alíquota de impostos a ser criada pelos entes federativos durante a vigência do 
contrato que prova o aumento da despesa do contratado.  
5.4. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas 
analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas 
fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que 
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.  
 
CLÁUSULA SEXTA- DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO 
Os produtos  deverão ser entregues sem qualquer ônus adicional, como Impostos, Taxas, Fretes 
ou qualquer outro acréscimo, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com as 
necessidades do Município, nas respectivas Secretaria Municipais, centro na cidade de Ilópolis/RS: 
Secretaria de Administração: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 987, Centro, Ilópolis/RS; 
Secretaria de Obras, Viação e Trânsito: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 310 , Centro, 
Ilópolis/RS; Secretaria de Educação e Cultura: Rua Alfredo Mutzel, nº 155, Centro, Ilópolis/RS; 
Secretaria de Agricultura: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 1140, Centro, Ilópolis/RS; Secretaria 
de Turismo, Desporto e Laser: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 1140, Centro, Ilópolis/RS; 
Secretaria de Saúde e Assistência Social: Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 694, Centro, 
Ilópolis/RS. 
6.2- O prazo de entrega dos produtos acima mencionados não poderá ser superior ao prazo 
máximo de ate 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pela Secretaria 
do licitante, com  entrega  no município de Ilópolis-RS.  
6.3- Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só 
iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando 
ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente.  
6.4- O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades 
cabíveis.  
 
CLÁUSULA SETIMA - CONTROLE DE QUALIDADE  
7.1- Os produtos  devem  ser de boa qualidade, atendendo a Legislação vigente , sendo que os 
produtos  que não atenderem os critérios de qualidade exigidos pela Administração, deverão ser 
substituídos sem qualquer custo adicional ao Município. 
 

CLÁUSULA OITAVA– DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  
8.1. A Ata de Registro de Preços firmada entre o Município de Ilópolis/RS e a empresa referida no 
preâmbulo deste instrumento terá validade de 12 (doze ) meses, a contar da data da assinatura 
da Ata de Registro de Preços . 
CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES  
 9.1. Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços e do contrato de fornecimento  
representado pela requisição, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis sejam administrativas ou penais, em harmonia com o que estabelece o 
Art. 81 e seguintes do cap. IV da Lei Federal n. 8.666/93, com as alterações posteriores:  
9.1.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da requisição, por cada dia de atraso 
na entrega do objeto;  
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 9.1.2. Multa de 1% (hum por cento) do valor remanescente da requisição, em qualquer hipótese 
de inexecução parcial de contrato, ou de qualquer outra irregularidade; e  
 9.1.3. Multa de 2% (dois por cento) do valor total da requisição, em caso de rescisão contratual 
por inadimplência.  
 9.2. As importâncias relativas às multas nos valores respectivos correspondentes aos percentuais 
indicados nas situações previstas no item 11.1 anterior, serão descontadas do pagamento devido 
através da retenção de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado ou, ainda 
através de execução de garantia bancária apresentada pela empresa quando da defesa prévia 
prevista no parágrafo 2º, do Art. 87, da Lei Federal n. 8.666/83 em sua atual redação.  
 9.3.  Desde que tipificadas, às condutas previstas no dispositivo supracitado, por que venha a 
contratada a ser indiciada como responsável, ser-lhe-á concedida ampla defesa prévia, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis da intimação.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA  - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:  
10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS, em despacho fundamentado do seu Gestor.  
10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços.  
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a requisição no prazo estabelecido e a unidade requisitante 
não aceitar sua justificativa.  
10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa  da presente Ata de Registro de Preço.  
10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata 
de Registro de Preços. 
10.1.6. O não cumprimento parcial ou total do Contrato enseja a sua rescisão, independente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos no artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posterior 
10.1.7. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.  
10.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura 
Municipal.  
10.1.9. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado  
10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a 
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 
(trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas na Clausula 
Nona. 
10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 10.1 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TERMO CONTRATUAL  
11.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a requisição, 
caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no Art. 81 e seguintes 
da Lei Federal n. 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério da Prefeitura 
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Municipal, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subseqüente, se 
houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova licitação.  
11.2. O edital do Pregão Presencial Nº 15/2021, integra a presente ata, independentemente de 
transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.  
11.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no 
Art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e com alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA.  
12.1 – Os produtos deverão possuir  qualidade , sendo que os produtos que não atenderem os 
critérios de qualidade exigidos pela Administração, serão devidamente substituídos sem qualquer 
custo adicional ao Município.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n. 8.666/93 em sua atual redação, 
no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 
direito.  
13.2. O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma 
ocorra após seu vencimento.  
13.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, 
apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu 
legítimo representante.  
13.4. As partes elegem o foro da Comarca de Arvorezinha/RS, como domicílio legal, para qualquer 
procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.  
 E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.  
 
                                                      Ilópolis/RS, _____de________________ de 2021. 

 

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI  
Prefeito Municipal  

 

Contratada 

 

Assessor Jurídico 

 

Testemunhas:      
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                                                                        ANEXO VI 

Modelo de Proposta 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 REGISTRO DE PREÇOS 

1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou impressa por meio 
eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última 
datada e assinada pelo representante legal da empresa, e deverá conter: 
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) 
e nome da pessoa indicada para contatos; 
b) Empresa ____________, CNPJ nº ____________, estabelecida na ____________, vem 
apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial  Nº15/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo para higiene, limpeza, copa e 
cozinha para  SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, TURISMO 
E SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL do municipio de ILÓPOLIS/RS, com quantitativos e datas de 
retiradas em conformidade com às necessidades do Município, mediante requisição, 
compreendendo os Itens a seguir: 

Item 
Quant. 

 até: 
Unidade Descrição do Produto 

Valor 

Unitário 

R$ 

1 220 UN  

Água sanitária, embalagem em plástico resistente de 5 litros, 

de uso múltiplo, alvejante, desinfetante e tira manchas, 

composto de 2% de hipoclorito de sódio a 2,5% de PPP de 

cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de sódio e água, 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

2 50 UN  

Álcool etílico volume 92,6% a 93,8% a 15ºC, acondicionado 

em embalagem plástica de 1 litro, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA / Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 
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3 270 UN  

Álcool etílico volume 70%, acondicionado em embalagem 

plástica de 5 litros, com validade mínima de 12 meses a contar 

da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA / Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

4 100 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 5 

litros (4,5kg), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, 

composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, 

desnaturante e espessante grau cosmético, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

5 20 UN  

Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 450g 

(embalagem pump), para uso doméstico, hidratado 70% 

INPM, composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, 

desnaturante e espessante grau cosmético, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

6 100 UN  

Alvejante sem cloro, multi uso, embalagem de 5 litros, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 
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7 10 UN  

Amaciante de roupas, acondicionado em embalagem de 5 

litros, de plástico resistente, composto de agentes 

consistente, essência, agente condicionante, acidificante, 

corante e veículo, indicado para amaciar e perfumar as 

roupas, com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

8 20 UN  

Cera líquida alto brilho (incolor/amarela/vermelha), não 

toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com 

secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, 

composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos não 

aniônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, 

perfume, corante e água, ideal para madeiras, lajotas e 

laminados, com bom rendimento, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 

 

9 40 UN  

Cera líquida para madeira (incolor/amarela/vermelha), não 

toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com 

secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, 

composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos não 

aniônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, 

perfume, corante e água, ideal para madeiras, lajotas e 

laminados, com bom rendimento, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 
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10 6 UN  

Cloro estabilizado concentrado, mínimo 56% - Granulado 

embalagem balde resistente de 10 kg, com validade mínima 

de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

11 40 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com capacidade 

para 200 ml, transparente, 100º reciclável, bordas 

arredondadas, para servir bebidas quentes até 100ºC ou frias 

para consumo imediato, fabricado em material biodegradável 

atóxico, de primeira qualidade e sem uso, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas e rebarbas, sem sujidade interna ou externa. Durante 

a utilização devem suportar as condições de uso a que se 

destinam, como temperatura e umidade, sem apresentar 

vazamentos desintegração ou deformidades que 

comprometem o correto e seguro uso, bem como estar em 

conformidade com a norma de qualidade ABNT NBR 

14.865/2002, atualizada em junho de 2012 que deverá constar 

na embalagem e demais normas vigentes sobre o produto, 

embalados em saco plástico lacrado. Tira com  100 unidades 

de copos.  Caixa com 25 tiras . 

 

12 20 CX 

Copo plástico descartável em polipropileno, com capacidade 

para 80ml, transparente, 100º reciclável, bordas 

arredondadas, para servir bebidas quentes até 100ºC ou frias 

para consumo imediato, fabricado em material biodegradável 

atóxico, de primeira qualidade e sem uso, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 

afiadas e rebarbas, sem sujidade interna ou externa. Durante 

a utilização devem suportar as condições de uso a que se 

destinam, como temperatura e umidade, sem apresentar 

vazamentos desintegração ou deformidades que 

comprometem o correto e seguro uso, bem como estar em 

conformidade com a norma de qualidade ABNT NBR 

14.865/2002, atualizada em junho de 2012 que deverá constar 

na embalagem e demais normas vigentes sobre o produto, 

embalados em saco plástico lacrado.Tira com  100 unidades 

de copos.  Caixa com 25 tiras  
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13 40 UN  

Desengordurante multiuso, embalagem de 5 litros, com 

validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

14 200 UN  

Desinfetante líquido, germicida e bactericida, para uso geral, 

embalagem de 5 litros, em plástico resistente, fragrância 

lavanda, limão, talco, jasmim e eucalipto, composto de cloreto 

benzalcônio, tenso ativo não iônico, essência, corante e 

veículo, com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem.  

 

15 70 UN  

Detergente de louça neutro/limão (ou outro), biodegradável, 

consistente/concentrado em embalagem de 2 litros, 

composto de tensoativos aniônicos, coadjuvante, conservante, 

neutralizante, corante, expessante e veículo, com validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

16 10 ROLO Embalagem plástica para alimentos, para 5kg, rolo com 100 

unidades.  

17 20 UN  

Escova de lavar roupa, formato anatômico, base com 

medidas mínimas de 11 x 6cm, corpo (base) em plástico, 

cerdas em nylon sintético, mínimo de 20 cerdas por tufo, sem 

alça e sem cabo. 

 

18 50 UN  Escova sanitária plástica, cerdas brancas, resistentes e 

duráveis, com suporte.  

19 50 PACOTE 
Esponja de aço max limpeza pesada. Composição do produto 

e informações do fabricante impressos na embalagem. 
 

20 30 PACOTE 
Esponja de lã de aço - pacote com 8 unidades de 60g. 

Composição do produto e informações do fabricante 

impressos na embalagem. 
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21 300 UN  

Esponja multiuso (lava louça), dupla face, um lado para 

limpezas pesadas e outro para limpezas mais delicadas, 

antibacteriana, composta de espuma de poliuretano, fibra 

sintética, abrasivo e agente antimicrobiano. 

 

22 60 UN  Frasco borrifador, com gatilho, 500ml, em plástico resistente. 
 

23 100 UN  Gel adesivo para vaso sanitário, com aplicador, com 6 discos 

cada, diversas fragrâncias.  

24 100 UN  Guardanapo de papel, folha simples, 22x22cm, 100% celulose, 

pacote com 50 unidades.  

25 12 UN  

Inseticida multi ação, aerossol, em embalagem contendo no 

mínimo de 270ml. com validade mínima de 12 meses a contar 

da data da entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

26 25 UN  

Lava roupa líquido, embalagem de 2 litros, diversas 

fragrências, com validade mínima de 12 meses a contar da 

data da entrega. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, composição do produto, 

informações do fabricante, procedência, número do lote, com 

registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

27 30 UN  

Limpa vidros com álcool, utilizável puro, em embalagem de 5 

litros, ideal para limpeza e conservação de vidros, fórmicas, 

espelhos e outras superfícies impermeáveis. Formula 

balanceada composto de alcalinizante, tensoativo aniônico, 

solvente, etanol, essência, conservante, corante e veículo, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

28 100 UN  

Limpador perfumado tipo Zics, multiuso, embalagem com 1 

litro (capim limão, doce brisa...). com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 
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Químico responsável no rotulo da embalagem. 

29 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho PP, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

30 55 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho P, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

31 125 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanho M, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

32 15 CX 

Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, 

tamanhos G, confeccionada em látex, texturizadas, 

antiderrapantes, ambidestra, não esterilizada, sem pó 

bioabsorvível, atóxica e antialérgica, cor natural, com registro 

na ANVISA, para proteção das mãos do usuário contra agentes 

biológicos, atendendo Normas ABNT NBR 13392/2004 e 

outras normas aplicáveis. Caixas com 100 unidades de luvas. 

 

33 15 PAR 
Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de 

Aprovação (C.A.), tamanho P. 
 

34 65 PAR 
Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de 

Aprovação (C.A.), tamanho M. 
 

35 35 PAR 
Luvas de látex forrada, com a palma da mão antiderrapante, 

espessura de no mínimo 450 micras, com Certificado de 

Aprovação (C.A.), tamanho G 
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36 125 UN  

Neutralizador de odores, aerosol, fragrâncias variadas, em 

embalagem contendo no mínimo 360ml, com validade mínima 

de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

37 15 UN  Pá lixo, em plástico resistente. 
 

38 50 UN  
Pano para limpeza do chão / saco de algodão alvejado, tipo 

açúcar, liso, branco, macio, 100º algodão, tamanho 55x75 cm, 

de boa qualidade, com trama bem fechada e resistente. 
 

39 200 UN  Pano de Limpeza , Tipo Flanela, medidas aproximadas 38x 

58cm.   

40 60 FARDO 

Papel higiênico, folha dupla na cor branca, picotado, de 

primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, grofado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá 

apresentar odor desagradável (não característico) e deverá 

apresentar resistência adequada à tração, pacote com 4 rolos 

de 30m x 10cm. Fardo com 16 pacotes (16 x 4 rolos). 

 

41 20 FARDO 

Papel higiênico rolão 300m, folha simples na cor branca,  de 

primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, 

não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar 

odor desagradável (não característico) e deverá apresentar 

resistência adequada à tração, rolos de 300m x 10cm. Fardo 

com 8 rolos (8 x 300m). 

 

42 100 PACOTE 

Papel toalha cozinha, pacote com 2 rolos de no mínimo 55 

folhas duplas, de 20x22 cm cada rolo, branco, picotado, de 

primeira qualidade, 100% fibras naturais de celulose, 

absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, 

não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar 

odor desagradável (não característico). 

 

43 200 FARDO 

Papel toalha interfolhado, com duas dobras, de 20x22 cm, cor 

extra branco, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose 

virgem, absorvente, biodegradável, papel não reciclado, 

homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá 

apresentar odor desagradável (não característico). Pacote com 
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1000 folhas. Fardo com 5 pacotes. 

44 30 UN  
Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, 

perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira 

revestido com plástico resistente. 
 

45 50 UN  

Sabão em barra, 400g, glicerina.  A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, composição do 

produto, informações do fabricante, procedência, número do 

lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico 

responsável no rotulo da embalagem. 

 

46 100 UN  

Sabão em pó, embalagem 1 Kg em plástico resistente, 

composto de tensoativo aniônico, tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, branqueadores, opticos, corantes, 

alvejante e água, componente ativo alquil benzeno, sulfonato 

de sódio, com bom rendimento, ideal para recuperar o branco 

das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e 

tecidos crus, com validade mínima de 12 meses a contar da 

data da entrega. A embalagem com os dados de identificação, 

composição do produto, informações do fabricante, 

procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo 

da embalagem. 

 

47 60 UN  

Sabonete líquido para mãos, embalagem de 5 litros, com 

agentes hidratantes e emolientes, PH balanceado indicado 

para higiene da pele, pronto para uso para dispensadores de 

qualquer tipo, com poder de limpeza, formação de espuma, 

fragrância e ação cosmética, com validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rotulo da embalagem. 
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48 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 

9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de 

altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com 

solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura 

das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  

 

49 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 

9191, com dimensões planas de 63 cm de largura e 80 cm de 

altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda 

contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura 

das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195(teste de 

resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade). Densidade: 0,12 mm, 

acondicionado em pacote contendo 100 unidades. 
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50 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas 

termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, 

conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 

9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de 

altura e volume de 20 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda 

contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 

durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura 

das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  

 

51 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações 

contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões 

planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 

100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, 

homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita 

vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o 

manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das 

unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada 

saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  
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52 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações 

contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões 

planas de 63 cm de largura e 80 cm de altura e volume de 50 

LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea 

e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 

permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem 

fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem 

provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195(teste de 

resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade). Densidade: 0,12 mm, 

acondicionado em pacote contendo 100 unidades. 

 

53 10 PACOTE 

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, 

cor AZUL, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens 

ou recicladas, não transparentes, conforme especificações 

contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões 

planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 20 

LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea 

e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 

permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem 

fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem 

provocar danos ao saco, constando em cada saco a 

identificação do fabricante e o símbolo de substância 

infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser 

posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma 

área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 

9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de 

resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao 

impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 

13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 

(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. 

acondicionado em pacote de 100 unidades.  
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54 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 100 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 75x105cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote  contendo  100 unidades. 

 

55 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 50 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 63x80cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote  contendo 50 unidades. 

 

56 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 30 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 59x62cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote  contendo  50 unidades. 

 

57 100 PACOTE 

Saco de lixo preto de 15 litros, sem dispositivo de 

fechamento, tamanho 39x58cm, em plástico resistente com 

10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, 

pacote contendo 100 unidades. 

 

58 100 UN  

Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, 

composto, com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a 

gordura acumulada, indicado para a limpeza de pias, torneiras, 

fogões, superfícies de aço inox, esmaltadas, formicas e 

cromadas, possuindo abrasividade moderada, limpa, renova e 

dá brilho sem riscar, composição mínima: ácido sulfônico, 

espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, álcool 

etoxilado, emulsificante, pigmentos, com validade mínima de 

12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, composição 

do produto, informações do fabricante, procedência, número 

do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e 

Químico responsável no rótulo da embalagem. 

 

59 5 UN  

Suporte / Dispenser para copos 200ml água, para ser fixado 

na parede; Dispensador de copos descartaveis para agua de 

150 a 200 ml; Produto fabricado em abs; Capacidade para 100 

copos descartaveis;Dimensões aproximadas:altura 50 cm x 

profundidade 14cm x largura 13cm peso 288 gramas. Na cor 

Branca. 

 

60 5 UN  

Suporte / Dispenser papel toalha interfolhado, para ser 

fixado na parede; Fabricado em material de alta resistência ao 

Impacto; Capacidade para aproximadamente 1000 folhas. Na 

cor branca 

 



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            81 

 

 

 

Quinta-feira, 20 de maio de 2021.                                                                                           Edição nº. 405  

61 5 UN  

Suporte / Saboneteira com reservatório branca; Dispensador 

de sabonete líquido ou álcool gel , com sistema de válvula; 

Sistema antivazamento; Fabricado em plástico resistente; 

Capacidade em volume: 800 mL; tipo de instalação: Parafuso 

ou Fita dupla face. 

 

62 50 UN  

Tira mofo, hipoclorito de sódio 10%, embalagem com 5 litros, 

com validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, composição do produto, informações do 

fabricante, procedência, número do lote, com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rótulo 

da embalagem.  

 

63 50 CX 

Touca sanfonada, descartável, branca, confeccionada em 

tecido de fibras sintéticas, com elástico na borda, tamanho 

único, unissex, para proteção da cabeça e cabelos no 

atendimento da legislação vigente, caixa contendo 100 

unidades. 

 

64 35 UN  

Vassoura de palha pura, 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 1,20m, a base 

entorno de 6 cm de largura e 30 cm de varredura, de ótima 

qualidade seca, não desfiada. 

 

65 50 UN  

Vassoura resistente de nylon, produto com base plástica, 

capa plástica, dimensão mínima de 27cm x 5 cm, com cerdas 

de nylon medindo 9cm, com quantidade mínima de 100 tufos. 

O cabo deverá ser revestido de plástico com comprimento 

mínimo de 1,20cm. 

 

 

OBS:  Os materiais deverão de boa qualidade e atender as normas da legislação específica vigente 

-Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

-Condições de pagamento: em até 30 dias após a entrega dos produtos no local indicado na 

ordem de fornecimento dape cada Secretaria Municipal de Ilópolis, com quantitativos e datas de 

retiradas dos produtos em conformidade com as necessidades do Município, mediante requisição 

da Secretaria. 

-Prazo de retirada dos produtos: até 12 meses, sem reajuste de preços no período.  
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-Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues de forma fracionada,  no prazo de até 05 

(cinco) dias, conforme requisição da  Secretaria  do município de Ilópolis/RS,   nos locais indicados 

pela Contratante, sem custos adicionais ao Município, mediante agendamento com o fiscal do 

contrato, sem qualquer ônus adicional, como Impostos, Taxas, Fretes ou qualquer outro 

acréscimo. 

-Identificação do Responsável, (nome, endereço , Identidade, CPF) 

-Data , Carimbo e Assinatura do Licitante. 

 


