
ATENÇÃO 
 

Reiteramos que este edital trata-se de um Registro de Preços e não Licitação. 
Desta forma, a compra poderá não ser realizada e, se for realizada, poderá ser em aquisições 

módicas, com obrigação de entrega de até 02 (dois) dias úteis. 
 

DO PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA 
 
11.2. A entrega dos produtos/materiais deverá ser de no máximo 02 (dois) dias úteis, após o recebimento do empenho e/ou data de assinatura da 

Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente), nos locais designados nos mesmos, [...] 
 
 
DAS ESTIMATIVAS DE FORNECIMENTO 
 
11.4 Durante o prazo de validade da ata de registro de preços o Município não fica obrigado a firmar contratações, sendo que estas obedecerão à 

conveniência e às necessidades do Município, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de 
condições; 

 
11.4.1. Estima-se que serão solicitados pelo Município em torno de 10% (dez por cento) do total de cada item/serviço, por mês, dentro do interregno de vigência 

da ata de registro de preços. Neste caso a Administração não está garantindo faturamento mínimo por mês, mas sim um valor mínimo para cada pedido, de modo a evitar 
requisições de valores ínfimos, podendo, desde que acordado, ocorrer variações no percentual. 

 
11.4.2. Excepcionalmente o Município poderá solicitar a quantidade de até 40% (quarenta por cento) do total de cada item constante na ata de registro de 

preços nos seguintes casos: 
 
a) No primeiro mês de vigência da ata de registro de preços; 
b) No início ou término dos exercícios financeiros, início de aulas; 
c) Em casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens; 
d) Em situações excepcionais imprevisíveis ou de difícil controle, onde a solicitação poderá também exceder o limite de 40% (quarenta por cento), desde que 

acordado com a Detentora da Ata; 
 
11.4.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante Detentor da Ata não poderá alegar indisponibilidade do objeto desta licitação, devendo 

sempre manter em estoque os bens/serviços para entregá-los/executá-los dentro do percentual estimado do item 11.4.1 e situações do item 11.4.2, mantendo o prazo do 
item 11.2. Desta forma, dentro dos padrões estabelecidos, como a apresentação da proposta implica na aceitação de todos os termos do edital, não serão aceitas 
desculpas como falta de matéria prima, atraso na importação ou transporte, sob pena de aplicação das penalidades constantes no item 12; 



 

 

01 1.  Unidades de Detergente/Sabão forte (tipo solupan), produto indicado para remoção de 
gorduras superficiais, resíduos de poluentes, atua na remoção e desengrustação de óxidos 
aderentes à superfície, sem alterar estrutura do metal. Composição mínima: ácido alquil 
benzeno sulfônico, hidróxido de sódio, coadjuvante, corante e água, com registro/ 
notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Bombona 5lt. 

EMPRESA CLASSIFICADA/DESCLASSI
FICADA MOTIVO 

2.  Unidades de Solução enzimática, produto limpador multiuso composto por uma mistura de 
enzimas em uma baixa formação de espuma, solução que solta e remove secas de 
detritos, sangue e proteína mucina em depósitos. Limpa com segurança plásticos, 
borracha, aço inoxidável, tecidos sintéticos e naturais que estão sujos de detritos 
orgânicos, com registro/ notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Bombona de 5 litros. 

  

3.  Solução glutaraldeido a 2% utilizada para desinfecção de artigos termossensíveis como a 
esterilização de artigos críticos termossensíveis como cateteres, drenos, tubos de 
polietileno dentre outros, também utilizado na esterilização de artigos termorresistentes 
como instrumentos metálicos e tubos de silicone ou PVC. Tem ação esporicida, elimina os 
esporos de bactérias, age na presença de matéria orgânica presente nos materiais 
contaminados, pode ser utilizado em metais sem que haja corrosão e não causa danos as 
lentes dos endoscópios, com registro/ notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Bombona 
de 5 litros. 

  

02 4.  Pacotes contendo no mínimo 04 (quatro) rolos de papel higiênico, picotado, folha macia, 
branca virgem, de alta qualidade, 100% fibras naturais, com extrato de algodão, 
texturizado, produto não perecível. Medidas 30x10. 

BR MATERIAIS APROVAVA 
Marca: Alphes – Leblon  

5.  Fardos de papel higiênico branco (rolão), folha simples, na cor branca nas medidas 300m x 
10cm. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Leveza 

03 6.  Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 
100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada.  

MARLI 
 
 
 

BR MATERIAIS 

APROVADA 
Marca: Arco Verde 
 
 
APROVADA 
Marca: JB 

7.  Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 
litros. Pacotes contendo 20 unidades. 

MARLI 
 

APROVADA 
Marca: Arco Verde 

8.  Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 30 
litros. Pacotes contendo 10 unidades.  

MARLI 
 
 
 

BR MATERIAIS 

APROVADA 
Marca: Arco Verde 
 
 
APROVADA 
Marca: JB 

9.  Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 50 
litros. Pacotes contendo 10 unidades. 

MARLI 
 
 

BR MATERIAIS 

APROVADA 
Marca: Arco Verde 
 
APROVADA 
Marca: JB 

10.  Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul).Capacidade de 20 
litros. Pacotes contendo 10 unidades. 

  



11.  Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 60 
litros. Pacotes contendo 10 unidades. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

12.  Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 
150 litros. Fardos com 10 unidades. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

04 
 

13.  Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade 10 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

14.  Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 15 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

15.  Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 18 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

16.  Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 20 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

17.  Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 30 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

18.  Unidades de Baldes de plástico com tampa para lixo. Capacidade de 100 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

19.  Unidades de balde plástico espremedor com capacidade mínima de 10 litros.   

20.  Unidades de balde plástico espremedor com capacidade mínima de 25 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

21.  Unidades de bacias plásticas resistentes. Capacidade de 15 litros.   

22.  Unidades de bacias plásticas resistentes. Capacidade 7 litros.   

23.  Unidades de cesto para lixo com tampa. Capacidade de 100 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

24.  Unidades de cesto para lixo com tampa. Capacidade de 50 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

25.  Unidades de lixeiras para cozinha/banheiro com tampa e pedal. Capacidade de 15 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

26.  Unidades de lixeiras para cozinha com tampa e pedal. Capacidade de 30 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

27.  Unidades de lixeiras para cozinha com tampa e pedal. Capacidade de 60 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

28.  Unidades de lixeiras para cozinha com tampa e pedal. Capacidade de 100 litros. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

05 29.  Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em 
poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade 
de 50 ml. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Copobras 

30.  Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em 
poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade 
de 200 ml. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Copobras 

06 31.  Unidades de filme de PVC transparente com 30m cada.  BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Lifepack 

07 32.  Pacote contendo guardanapo de papel, 30x30cm, não perecível, composição: 100% fibras 
celulósicas. Cor branca. Contendo 50 unidades cada. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Gauchito 

33.  Pacote de papel toalha branco, folhas duplas intercaladas, com 02 rolos por pacote, com 
60 toalhas, medindo aproximadamente 20x22cm, máxima absorção. Composição: 100% 
fibras naturais. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Sorella 

34.  Fardos de Papel Toalha Extrabranco Interfolhado 02 dobras. Composição: 100% de 

celulose fibras virgem com resistência úmida. 1250 folhas de 20cm x 21cm cada pacote. 
BR MATERIAIS APROVADA 

Marca: Moleque 



08 35.  Unidade de desodorizador/Odorizador Ambiental, aerosol. Elimina odores desagradáveis. 
Aroma/perfume de longa duração, frasco de alumínio,  sem CFC. Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa impresso no rótulo. Inofensivo a camada de ozônio. Embalagem contendo 
no mínimo 400 ml. 

BR MATERIAIS 
 
 

ALPHA 

APROVADA 
Marca: Ultra Fresch 
 
APROVADA  
MARCA: Renovar 

09 36.  Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no 
mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. 
Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. (comprimento das cerdas, grande 
dura, mínimo 12cm, pequena macia, mínimo 07cm). Base de 20 cm. 

BR MATERIAIS 
 
 

ALPHA 

APROVADA 
Marca: Varre mais 
 
APROVADA  
MARCA: Varre Canto 

37.  Unidade de vassourita com suporte para vaso sanitário, convencional, com cerdas 
flexíveis, cabo plástico ou madeira, mínimo 30cm, com pote. Composição: metal e 
pigmentos, material sintético. 

BR MATERIAIS 
 

 

APROVADA 
Marca: JB 

38.  Unidade de rodo puxa e seca com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de 
no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Emborrachado. Base de 
30 cm. Composição: Material sintético, metal e pigmentos. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Enxuga Mais 

39.  Unidade de rodo água 60 cm, duplo inox cabo de madeira ou metal. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Enxuga Mais 

40.  Unidade de rodo água 40 cm duplo plástico cabo de madeira ou metal. BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Enxuga Mais 

41.  Unidades de Rodo Bola Esponja – espuma alta densidade, colada em base cilíndrica de 

madeira, 30cm e com cabo grande de no mínimo 1,20 m.  
BR MATERIAIS APROVADA 

Marca: Encera Mais 

42.  Unidades de rodo espuma para passar cera, cabo em madeira forrado, mínimo 1,20m, 
base em madeira mínimo 30cm. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Encera Mais 

43.  Aplicador de cera com sistema articulado, permite alcançar locais de difícil acesso. 

Acompanha Cabo de alumínio de 1,40m. Luva de tecido sintético, lavável, de 39cm. 
  

44.  Unidade de escova de chão para limpeza em geral, oval, corpo anatômico, base em 
plástico, cerdas resistentes de nylon. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: JB 

45.  Unidades de espanador de pó, tipo pena, cabo plástico ou madeira.   

10 46.  Frasco de álcool etílico hidratado, 92,8ºINPM, Selo de qualidade INMETRO na embalagem 
e químico responsável, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Mínimo 1 
litro. 

BR MATERIAIS 
 
 

ALPHA 

APROVADA 
Marca: Pronto Socorro 
 
APROVADA  
MARCA: Coperalcool 

47.  Frasco de álcool etílico hidratado, 70% INPM, Selo de qualidade INMETRO na embalagem 
e químico responsável, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Mínimo 1 
litro. 

BR MATERIAIS APROVADA 
Marca: Jopeso 

48.  Unidades de álcool em gel 70% INPM desinfetante, 1 L bactericida/anti séptico e com 
glicerina na sua composição (assim não danifica as mãos),com ótima viscosidade com 
registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. 

BR MATERIAIS 
 

 

APROVADA 
Marca: Pro Ervas 

11 49.  Unidades de anti – mofo. ALPHA APROVADA 
 Marca: Gota Limpa 

50.  ANTI-TRAÇA ESTOJO (SACHET). CARACTERÌSTICAS. FINALIDADE: efetivo no 
extermínio de traças quando usado em armários e guarda-roupas. Com ação prolongada é 
eficaz e mais seguro, pois dispensa o uso de naftalinas. DURABILIDADE DO PRODUTO: 
Aproximadamente 3 meses depois de aberto. Sujeito a variações conforme a temperatura. 
Para maior eficácia reserve pelo menos um sache em cada compartimento do armário.  

  

12 51.  Caixas de filtro de papel para café, nº 102 e 103, microfuros, passa em média 500 cafés, BR MATERIAIS APROVADA 



com duração aproximada 4 meses, com material tecnológico feltro sintético de 
polipropileno (TNT), atóxico. 

Marca: Três Corações 

52.  Unidade de suporte para filtro de café nº 102 e 103.   

13 53.  Unidades de coadores de pano para café, 100% algodão, flanelado com a face interna 
felpuda. Tamanho grande. 

  

14 54.  Unidades de copos de vidro para água, capacidade mínima de 250 ml.   

55.  Xícaras para cafezinho com pires   

56.  Unidade de jarra de vidro. Capacidade de 2 litros.   

15 57.  Unidades de facas de mesa com serrilha e cabo de propileno/madeira, medidas aprox. 
203x17x05mm. 

  

58.  Unidades de garfos com cabo de propileno/madeira, medidas aprox. 190x25x17mm.   

59.  Unidades de colheres de mesa com cabo de propileno/madeira, medidas aprox. 
190x40x18 mm.  

  

60.  Unidades de colherzinhas de mesa com cabo de propileno/madeira, medidas aprox. 
95x9x250 mm. 

  

16 61.  Unidades de tapetes para porta com superfície 100% algodão, base de látex 
antiderrapante. Formato retangular, com medidas aproximadas de 50x70 cm. 

  

17 62.  Unidades de jarra de plástico com tampa. Capacidade de 2 litros.   

63.  Unidades de potes plásticos para mantimentos. Capacidade de 5 kg.   

64.  Unidade de saleiro com tampa, em plástico, com furo para pendurar na parede, com 
capacidade mínima de ½ kg de sal. 

  

65.  Unidades de bandejas plásticas, retangulares, medindo aproximadamente 55x33x10 cm, 
cor branca. 

  

18 66.  Chaleiras em aço inoxidável, grandes. Capacidade mínima de 02 Litros.   

67.  Unidade de bule de alumínio. Capacidade mínima de 2 litros.   

68.  Leiteira Inox capacidade mínima de 02 Litros.   

69.  Bandeja em inox, com alças laterais para pegar, tamanho médio, capacidade para no 
mínimo 06 xícaras com pires para cafezinho. 

  

70.  Açucareiro em inox, com tampa, alças para pegar nas laterais, capacidade para ½ kg de 
açúcar.  

  

19 71.  Pares de joelheiras para uso em atividade de limpeza doméstica.   

 


