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  DCI - DOCUMENTO DE COMUNICACAO INTERNA i P'S 

Codo/MA, 06 de dezembro de 2021. 

AO SENHOR DIRETOR GERAL. 

Assunto: REGISTRO DE PREGOS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE INTERESSE DO SERVICO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO - MA. 

1. Solicitamos a Vossa Exceléncia que autorize a compra. 

2. Encaminhamos, em anexo, o Termo de Referéncia, com todas as 
informagoes necessarias para a futura contratagao. 

Respeitosamente, 

Diretor Comercial 

Portaria n® 20,12 de Janeiro de 202! 

MARCOS ANDRE GOMES DOS SANTOS : 
DIRETOR COMERCIAL DO SAAE — SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO 
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1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referéncia tem como objeto o Registro de Pregos de material de higiene e 

limpeza, para futuras e eventuais aquisigdes pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6é, de 

acordo com as condi¢ées, especificagédes e quantitativos deste Termo de Referéncia. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Como rege a Lei 8.666/93, contratos referentes a4 aquisigao de material de higiene e limpeza nao tém 

natureza continuada, sendo necesséria realizagao desse procedimento licitatério anualmente. Assim a 

contratagao desses produtos é para suprir as necessidades do Servig¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de 
Codo. 

3. LEGISLAGAO APLICAVEL 

3.1. Em cumprimento ao dever de licitar previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituigao Federal de 1988, 
a contratagao devera adotar a modalidade Pregao, considerando que se trata de aquisigao de bens 

comuns, definidos como aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 

definidos, por meio de especificagées usuais no mercado. 

3.2. Portanto, os atos administrativos pertinentes 4 licitagao, a Ata de Registro de Pregos e as eventuais 

contratag6es posteriores reger-se-ao pelas normas e principios contidos na seguinte legislagao aplicavel: 

a) Constituigao Federal de 1988; 

b) Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, bem como suas alteragées posteriores; 

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 

de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

e) Decretc Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 

f) Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 

g) Decreio federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018; 

h) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

i) Edital de Pregao Presencial e seus anexos; 

j) Instrugao Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parametro de boa pratica; 

k) demais normas regulamentares aplicaveis a mateéria; 

1) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, em 
especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Céddigo de Defesa do Consumidor). 

4. ORGAO PARTICIPANTE 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO; 

5. ESPECIFICAGOES, UNIDADES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS 
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5.1.As especificagoes, unidades, quantitativos, seguem descritas no ANEXO I-A - PLANILHA 

ORCGAMENTARIA deste Termo de Referéncia. 

5.2. A quantidade dos produtos indicada neste Termo de Referéncia é apenas estimativa de consumo e 

sera solicitada de acordo com as necessidades identificada pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto 
de Cod6, enquanto Orgao Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

5.3. O licitante devera ofertar o prego unitario do produto assim como o pre¢o total da sua Proposta levando 

em consideragao o quantitativo total do produto estimado para o periodo de 12 (doze) meses. 

6. VALOR TOTAL ESTIMADO E FONTES DE RECURSOS 

= 6.1. O valor estimado sera obtido mediante pesquisa de precos, conforme a ANEXO I-A - PLANILHA 
ORCAMENTARIA, em anexo. 

6.2. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia correraéo a conta de recursos 
consignados no Orgamento Geral do Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6, cujos programas 
de trabalho e a categoria econémica constarao quando da emissao da respectiva Nota de Empenho. 

7. PRAZO DE ENTREGA 

7.1. O prazo de entrega do produto é imediato, contados a partir da data de recebimento da respectiva 

Ordem de Fornecimento. 

7.2. O prazo de entrega podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o interesse 
publico e a critério da Administragao, observado o disposto no artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

8. FORNECIMENTO DO OBJETO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE 

8.1. Os produtos poderdo ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pelo 
Orgao Participante ficando a BENEFICIARIA obrigada durante a vigéncia da ATA a atender aos pedidos 

formulados em conformidade com os quantitativos estimados e pregos registrados. 

8.2. A entrega devera ocorrer em dia e horario de expediente do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto 
de Cod6, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h as 12h e dasi4h as 18h; podendo ocorrer 

& excepcionaimente aos sabados, domingos e feriados. 

8.3. A BENEFICIARIA, quando CONTRATADA devera comunicar ao Gestor do Contrato a data de entrega 

dos produtos com no minimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedéncia, durante o periodo 

correspondente ao prazo de execucaéo de até 15 (quinze) dias consecutivos. 

8.4. No ato de entrega dos produtos devera ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e copia da respectiva 

Ordem de Fornecimento. 

8.5.0 armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes tecnicas 

(temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislagao e estar acondicionados em embalagens 

de fabrica, compativeis e lacradas pelo proprio fabricante. 

8.6. E de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos produtos 

no local determinado pela Administragao. 

8.7. A simples entrega do objeto, nao implica na sua aceitagao definitiva, o que ocorrera apos a vistoria e 

comprovacgao da conformidade pelo Orgdo Participante. 

8.8. O produto adquirido devera ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas a sua 

conservacao, com todos os itens necesséarios a sua utilizagao ou funcionamento e sem nenhum tipo de 

violagdo ou danificagdo, onde conste a identificagao do contetido, a quantidade e validade do fabricante, 

sem prejuizo dos demais elementos determinados pela legislagao. 

8.9. Ndo serdo aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vicios de qualidade ou 

quantidade decorrentes de fabricagao ou de transporte inadequado. 
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8.10. Nao serdo aceitos produtos diferentes das especificagédes estabelecidas neste Termo de Referéncia 
e na Proposta de Precos da BENEFICIARIA. 

8.11. Por ocasiao do fornecimento, os produtos deverao ser entregues de acordo como solicitado pelo 

Orgao Participante e atender as exigéncias no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de 

qualidade, atentando-se, principalmente para as prescricdes contidas no artigo 39, inciso VIII da Lei Federal 

no 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos. 

9. RECEBIMENTO DO OBJETO 

10. 

9.1. O recebimento dos produtos sera efetuado por Fiscal de Contrato, aplicando-se subsidiariamente o 
artigo 15, § 8°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

9.2. A simples entrega do produto nao implica na sua aceitagao definitiva, o que ocorrera somente apds a 
vistoria e comprovagdo de conformidade, observados os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisério: os produtos serao recebidos provisoriamente pelo Fiscal de Contrato no 
ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificagao quanto a quantidade, qualidade e 
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na Proposta de Pregos da 
BENEFICIARIA e na respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigagoes 

estipuladas na Ata de Registro de Pregos; 

b) Recebimento Definitivo: os produtos serdo recebidos definitivamente apds a verificagao pelo Fiscal 
do Contrato quanto a quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o cumprimento do 

prazo de entrega, mediante ateste, que devera ser expedido no prazo de até 5 (cinco) dias Uuteis, 
contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisorio. 

9.3. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as condigdes 

estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando a BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, sujeita a 

substituigdo do objeto rejeitado, conforme item 10 deste Termo de Referéncia. 

9.4. O recebimento provisério transfere para o Orgdo Participante a responsabilidade civil pela guarda do 
bem. 

9.5.0 aceite/aprovacdo do produto pela Administragdo nao exclui a responsabilidade civil da 
BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, especialmente quanto a vicios de quantidade ou qualidade do 

produto ou disparidades com as especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, 
garantindo-se ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé as faculdades previstas no artigo18 da 

Lei Federal n° 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor. 

9.6. O recebimento definitivo nao isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto a qualidade dos 
produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de garantia e de 

pagamento. 

SUBSTITUIGAO DE OBJETO REPROVADO 

10.1. A BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, devera substituir, no todo ou em parte, as suas expensas, 

os produtos: 

a) reprovados no recebimento provisério, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as 

especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, na Proposta de Precos da BENEFICIARIA e na 

respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) os produtos deverdo ser entregues com a observancia da seguinte regra: prazo equivalente a no 

minimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade a contar da data de fabricagaéo. EXEMPLO: Se 

0 produto possui validade de 24 meses contados da data de fabricagao, quando da entrega devera 

possuir, no minimo 18 meses. 

c) que apresentem vicio redibitorio que os torne impréprios ou inadequados ao uso a que se destinam, 

dentro do prazo de validade. 
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10.2. Em caso de recusa do produto sera lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignardo as 
desconformidades, devendo o produto ser substituido pela CONTRATADA no prazo de até 5 (cinco) dias 

consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificagao. 

10.2.1. Caso a substituigdo do produto recusado ndo ocorra no prazo determinado sera considerada 
inexecugao contratual e CONTRATADA estara sujeita 4 aplicagao das sangées previstas neste Termo 
de Referéncia, inclusive multa de mora. 

10.3. A CONTRATADA devera arcar com todos os custos decorrentes da substituigdo, inclusive as 
despesas de remogao e do transporte. 

10.4. O vicio redibitorio podera ser identificado apdés o recebimento definitivo. 

* 11. PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAGAO 

11.1. O prazo de garantia dos produtos nado podera ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, 

contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo. 

11.1.1. Caso 0 prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao minimo estabelecido no item 
anterior, prevalecera aquele de maior extensao. 

12. GARANTIA DOS PRODUTOS 

12.1. As garantias de fabricagao dos produtos devem compreender a manutengao dos produtos fornecidos 

em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer 6nus adicional para o Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto 
de Cod6 e impée a substituicao do material de consumo. 

12.2. ACONTRATADA respondera solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor 

ou importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que tornem os produtos irrecuperaveis, 
impréprios ou inadequados a utilizagao a que se destinam, aplicando-se subsidiariamente o artigo 12, da 
Lei Federal n° 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor. 

12.3. A garantia ndo sera prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente 

atestado pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo que a impropriedade no produto decorreu 

de armazenamento inadequado no Orgdo Participante, mau uso, quebra por esforg¢o mecanico, caso 
& fortuito, forg¢a maior ou qualquer outra causa que nado seja originada por defeito de fabricacao ou que 

BENEFICIARIA nao seja direta ou indiretamente responsavel. 

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA 

13.1. Dentre outras atribuigGes decorrentes da celebragao da contratagao para fornecimento dos produtos, 

BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, obriga-se a: 

a) fornecer os produtos no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do 

recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme especificagdes técnicas estabelecidas 
neste Termo de Referéncia e em sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, 

qualidade e precos; 

b) entregar os produtos no almoxarifado do Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Codo, 

conforme identificagao na ordem de fornecimento. 

c) substituir os produtos reprovados no recebimento provisorio, em desacordo com o percentual de 75% 

fsetenta e cinco por cento), estabelecido ou que apresentem vicio redibitorio que os torne improprios ou 

inadequados ao uso a que se destinam, no todo ou em parte, as suas expensas, observado 0 prazo de 

até 5 (cinco) dias consecutivos, contado a partir do recebimento do respectivo Termo de Recusa; 

d) observar o prazo de garantia minimo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da 

assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;    
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e) providenciar a seguinte documentagao para fins de instrugao do™processo de pagamento, 
devidamente atualizados: 

  

e.1) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido; 

e.2) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto 4a Fazenda Estadual; 

e.3) Certidao Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa, junto 4 Fazenda Estadual: 

e.4) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal; 

e.5) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto € Fazenda Municipal; 

e.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

e.7) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

f) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou 

importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperaveis, imprdéprios ou 

inadequados a utilizacgdo a que se destinam; 

g) nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratagao; 

h) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos; 

i) comunicar imeciatamente qualquer alteragéo no seu estatuto social, razao social, CNPJ, dados 

bancarios, endereco, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

j) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos 

causados a Administragao ou a terceiros; 

k) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, 
tributos, seguros, contribuigédes e obrigag6ées sociais, trabalhistas e previdenciarias e quaisquer outras 

despesas decorrentes do fornecimento; 

1) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga da repartig¢ao publica onde 

serao entregues os produtos; 

m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do 

trabalho; 

n) responder pela supervisao, direcdo técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a execugao 

do fornecimento, como unica e exclusiva empregadora; 

o) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servico, por tudo 

quanto as leis trabalhistas e previdenciarias |hes assegurem; 

p) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, nao excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pela Administragao; 

q) manter, durante a validade da Ata de Registro de Pregos, enquanto condigao para futuras e eventuais 

contratacdes, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de 

habilitagao e qualificagao exigidas. 

14. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

14.1.0 SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, pessoa juridica de direito ptblico 
interno, obriga-se a: 

a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais e futuras 

contratagées; 

b) acompanhear e fiscalizar o fornecimento dos produtos por intermédio do Fiscal do Contrato; 
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c)receber cs produtos em conformidade com as especificagdes, quantidade, qualidade, prazos e 
demais condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e na Proposta de Pregos da 

BENEFICIARIA; 

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos; 

e) notificar a BENEFICIARIA, entéo CONTRATADA, para a substituigdo de produtos reprovados no 
recebimento provisério, conforme Termo de Recusa; 

f) notificar a BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, para a substituigao de produtos que apresentarem 

vicios redibitorios apés a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo 
de Recusa; 

g) efetuar os pagamentos 4 BENEFICIARIA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor; 

h) comunicar &€ BENEFICIARIA toda e qualquer ocorréncia relacionada com o fornecimento dos 

produtos; 

i) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

BENEFICIARIA; 

j) propor a aplicagao das sangdes administrativas e demais cominagdes legais pelo descumprimento 

das obrigagdes assumidas pela BENEFICIARIA; 

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Pregos, sejam mantidas todas as 

condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

15. PAGAMENTO 

15.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de 
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos produtos, desde que nao haja fator 

impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada 
dos seguintes documentos: 

a) copia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) copia da Nota de Empenho; 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

e) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

f) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal; 

g) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

15.2. A nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato responsavel pelo recebimento 
dos produtos, que também devera conferir toda a documentagao constante no item 15.1. 

15.3. O pagamento sera creditado em nome da BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, mediante ordem 
bancaria em conta corrente por ela indicada. 

15.4. Na ocorréncia de rejeigao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreg6es, 0 prazo para pagamento 

passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao. 

15.5. Em caso de aus&ncia ou irregularidade nas Certidées de Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo 

de pagamento sera contado a partir da sua apresentagao, devidamente regularizadas.   
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15.6. A Administragao se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagao, o objeto nao 

estiver de acordo com as especificagées apresentadas e aceitas. 

15.7. A Administragao podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizagoes devidas pela BENEFICIARIA. 

15.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que nao tenha sido 

ocasionado direta ou indiretamente pela BENEFICIARIA e este tenha cumprido integralmente as 

obrigacgdes contratuais, o Servigo Autoénomo de Agua e Esgoto de Cod4é fica sujeito ao pagamento do 
valor devido atualizado, até a data de sua liquidagdo, conforme clausula especifica do contrato 

administrativo. 

 



CIDADE DE TOpGS 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CODO 
Autarquia Municipal Criado pela Lei n° 269 de 25 de marco de 1.965 

Enderego: Av. 12 de Maio, 1879 — Centro 

C.N.P. J n2 06.109.789/0001-08 

Fone: (99) 3661-1296 

PLANILHA ORGAMENTARIA 

Desorisador de ar, tipo aerossol, produto com composigéo capaz 

de neutralizar ou reduzir a percepgao de odoros desagradaveis em 
ambientes fechados. Composicao basica: agua, Alcool, 

ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes, fragrancia e 

butano/propano. Frasco com 360 ml, fragrancias variadas 

  

UND 

    

500 

  

Esponja de aco, em formato anatémico para limpeza de utensilios 
domésticos, em embalagem plastica contendo 08 unidades de 60 

g 
UND 500 

  

Desinfetante liquido, produto com agao desinfetante e 
desengordurante, para limpeza de pisos, banheiros, cozinhas. 

Aspecto fisico liquido, 4 base de agua, com principio ativo e 
fragrancia 

UND 250 

  

Inseticida em spray. Possuir valvula de seguranga, formula com 
agua, inodoro, multi inseticida, inclusive para mosquito da dengue, 
nao conter CFC, fraco com 300 a 400 mi. CX 10X1 

CAIXA 20 

  

Pedra sanitaria, odorizante sanitario. Substancias perfumante, em 

aspecto sdlido, com furo no meio para engate do suporte plastico, 
acompanhada de suporte plastico para prender ao vaso sanitario. 

Fragrancias: eucalipto, floral, lavanda ou jasmim 

UND 400 

  

Flanela de algoddo para limpeza, material 100% algodao, 
embainhadas, sendo nas cores amarela ou vermelha, medidas: 28 

a 35 cm de largura x 39 a 59 cm de comprimento. 
UND 400 

  

Pano de chao em tecido, tipo saco, alvejado para limpeza de pisos. 

Medidas: 45 a 55 cm de largura e 60 a 75 cm de comprimento. 
UND 400 

  

Pano de prato 40 x 68 cm, 100% algodao. UND 200 
  

Sabao em barra, composicaéo basica: sais e acidos graxos, 
principios ativos, tipo com alvejante, perfumado, fragrancia neutra, 

lim&o ou citrus, barra com 200g, formato retangular, barras 

acondicionadas em pacote plastico com 05 unidades 

UND 300 

  

10 
Sabaéo em pd, com tenso ativo biodegradavel, com aroma 

agradavel, inofensivo a pele, embalagem de 500g. 
UND 100 

  

11 
Detergente liquido com tenso ativo biodegradavel, com aramo 

agradavel, inofensivo, fraco de 500 ml com bico dosador CX 
24X500ML 

CAIXA 160 

  

12 
Papel higiénico folha simples neutro, rolo de 30 metros em pacotes 

com 04 unidades, nao reciclavel 
FARDO 60 

  

13 
Vassoura em cerdas, tipos piagava, cepa medindo de 20 a 23 cm 

comprimento das cerdas e 10 cm o cabo em madeira. 
UND 500 

  

14     Vassoura em cerdas, tipo pelos, cepa plastica, medindo entre 25 

cm a 30 cm, comprimento das cedas minimo de 5 cm, cabo em 

madeira, tamanho padrao, plastificado, rosqueado   UND   150 
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Vassoura de pelo sintético de nylon, cabo de madeira, medida da 

base entre 24 a 27 cm, com base de madeira pintada, contendo 
rosca para cabo 

  

UND 

  

150 

  

16 
Saco plastico para lixo, capacidade 100 litros, contendo pacote 
com 05 unidades 

UND 300 

  

17 Saco plastico para lixo, capacidade 30 litros, contendo pacote com 
10 unidades 

UND 300 

  

18 
Saco plastico para lixo, capacidade 15 litros, contendo pacote com 
10 unidades 

UND 350 

  

19 
Limpa vidros, 4 base de agua, alcool, solvente, fragrancia, 

principios ativos, embalagem plastica com bico dosador, com 500 
ml 

UND 100 

  

20 
Agua sanitaria, tendo na sua composi¢gao teor de cloro ativo 

minimo de 2 a 2,5%, hidroxido de sddio e agua potavel, fraco de 

100 ml 
CAIXA 50 

  

21 Alcool etilico hidratado, 92,8 inpm, uso doméstico, frascos de 1 litro CAIXA 80 

  

22 Soda caustica 1KG UND 200 
  

23 Vassoura para vaso sanitario UND 100 
  

24 

Café puro torrado e moido, procedente de grdos sdos, limpos e 

isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, embalagem 

250g, validade minima de 03 meses 

PACOTE 800 

  

25 
Agucar cristal empacotes em pacotes de 01 kg, validade minima 

de 03 meses 
KG 700 

  

26 
Garrafa térmica para café, com capacidade para 01 litro, com 

tampa de rosca e alca 
UND 200 

  

27 

Copo descartavel, estriado, branco, com borda redobrada, em 
polipropileno atoxico, forte, de 12 qualidade, com capacidade para 
180 mi, embalado em pacotes de 100 unidades com peso minimo 

de 198 g 

CAIXA 80 

  

28 

Copo descartavel, estriado, branco, com borda redobrada, em 
polipropileno atoxico, forte, de 1? qualidade, com capacidade para 
50 ml, embalado em pacotes de 100 unidades com peso minimo 
de 75g 

CAIXA 15 

  

29 
Fosforo acondicioando em caixa com 40 palitos, comprimento do 

palito de 04cm, mago com 10 caixas 
UND 300 

      Isqueiro corpo revestido em plastico, dimensdes 7,5cm, peso 
aproximadamente de 10 g, com acendedor, gas embutido, 

descartavel   UND   200 

  

  

 


