
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021 
CONTRATO Nº 015/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA   

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E 

CIA LTDA. 

Contrato de Fornecimento Parcelado que firmam, como CONTRATANTE, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, Entidade da Administração Pública Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 11.990.741/0001-83, com sede à Rua Maria Pereira da Silva, 87 Centro Passira/PE, CEP 55.650-000, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo o seu titular o senhor Gestora MARIA 

NATACHA INGRID PEREIRA ALBUQUERQUE, brasileira, casada, residente na Rua Saudade, 224 - Centro-

Passira/PE, portadora do CPF. 394.832.378-07 e RG. Nº 48.039.352-7 SSP/SP, CEP. 55.650-000, e como 

CONTRATADA, a Empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob 

o n.º 33.613.876/0001-62, com sede na RUA DOM JOSE, 258 BAIRRO SANTO ANTONIO – GARANHUNS/PE, 

CEP. 55.293-120 (87) 98836-3267 ou e-mail: sdiego_distribuidora@outlook.com neste ato, representado pelo Sr. 

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG. nº 

7.679.226 SDS/PE e CPF. Nº 071955.624-41, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78 

Heliopolis – Garanhuns-PE, nos termos do Processo Licitatório realizado sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

SRP Nº 011/2021, do tipo “menor preço”  por ITEM ofertado, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes. 

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração, 

nos termos do art. 655 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

O fornecimento do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Pregão e à proposta, rege-

se pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, por suas cláusulas 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e Disposições de Direito Privado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Pregão A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, PARA O PERÍODO DE DE 12 MESES, Licitação 

Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014,  em conformidade com as 

especificações do Termo de Referência parte deste contrato. 

MATERIAL DE LIMPEZA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nº 
ITEM 

DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA V. UNIT. QUANT  VALOR TOTAL  

mailto:sdiego_distribuidora@outlook.com


 

1 

Ácido Muriático para limpeza de pisos, 
cerêmicas, pastilhas, calçadas, etc.Que 
contendo no rotulo precauções, prazo de 
validade, composição química, nome do 
responsável técnico, embalágem de 1 litro. 

UND ORIENTAL R$ 4,50 10 R$ 45,00 

2 

Água sanitária Produto de limpeza a base de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro 
ativo entre 2% p/p e 2,5% p/p. Produto 
biodegradável, bactericida e germicida. O 
produto deverá apresentar rotulo com data de 
validade, dados do fabricante, marca principio 
ativo e composição do produto. Apresentar 
registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. Embalagem plástica resistente 
1 litros. CX com 12 unidades.   

UND CLORITO R$ 15,90 30 R$ 477,00 

3 
Álcool etílico liquido 70%. Embalagem plástica 
resistente de 1 litro.  Apresentar registro do 
produto junto ao Ministério da Saúde/Anvisa. 

UND BELLOBELLA R$ 5,98 50 R$ 299,00 

4 
Avental | modelo: frontal | material: pvc | cor: 
branco | tamanho: 1,20x0,70m 

UND MC R$ 7,45 5 R$ 37,25 

6 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 20 
litros. 

UND ARQPLAST R$ 11,10 10 R$ 111,00 

8 Bobina picotada fundo reto 25x35 com 2KG KG DOKAPLAST R$ 19,35 12 R$ 232,20 

9 Bobina picotada fundo reto 40x60 com 3KG KG DOKAPLAST R$ 20,50 15 R$ 307,50 

12 

Colher de sobremesa descartável branco, 
material descartável atóxico. 135 mm 
comprimento X 27 mm largura, pacote 50 
unidades.  

UND PRAFESTA R$ 2,04 10 R$ 20,40 

13 
Colher refeição - medindo 16,5 cm, em 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
embalagem com 50 unidades 

UND PLASÚTIL R$ 2,70 10 R$ 27,00 



 

14 

Copo descartável para água, capacidade 180 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior a 
220g e de acordo com as normas NBR 14.865. 
Embalagem caixa de papelão contendo 2.500 
unidades, onde os copos são acondicionados 
em sacos plásticos com 100 unidades cada, com 
nome do fabricante e quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 92,95 10 R$ 929,50 

16 

Copo descartável para café, capacidade 50 ml, 
em poliestireno branco, não tóxico, com frisos 
e saliência na borda, peso por 100 (centro) do 
copo deverá ser igual ou superior a 75g e de 
acordo com as normas NBR 14.865. Embalagem 
caixa de papelão contendo 5.000 unidades, 
onde os copos são acondicionados em sacos 
plásticos com 100 unidades cada, com nome do 
fabricante e quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 56,50 5 R$ 282,50 

17 

Desinfetante limpador geral com poder 
desinfetante, superconcentrado, fragrância 
pinho, aparência líquido viscoso, coloração 
verde, para limpeza geral e pesada e 
conservação da área. 500 ml. 

UND TROIA R$ 1,20 50 R$ 60,00 

19 

Desodorizador ambiental em aerosol, com 
fragrâncias variadas, contendo em seu rótulo 
composição, componentes ativos, sem 
clorofluorcarbono, com perfume sem CFC 
(Prejudicial a camada de ozônio) 
Butano/Propano, água. Embalagem com 
400ml/227 mg, contendo informações sobre 
fabricante, responsável técnico, produto com 
registro no ministério da saúde ou ANVISA e 
ficha indicando composição, método de 
utilização, principio ativo. Apresentação do 
produto e precauções de uso.      

UND GLADE R$ 8,15 5 R$ 40,75 

20 

Detergente líquido, glicerinado. Apresentar 
registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. Embalagem plástica resistente 
com 500ml. Cx com 12 unidades.   

UND TROIA R$ 14,25 2 R$ 28,50 



 

21 

Embalagem descartável marmitex isopor1100 
redonda 19cm diametrox 7 cm altura equivale 
a marmitex nº09 alumínio acompanha tampa 
de isopor. 

UND TERMOPLAST R$ 0,80 50 R$ 40,00 

22 
Escova Sanitária com suporte, corpo em 
Plástico, cerdas em nylon.Utilizada na limpeza 
de vaso sanitário. 

UND CRISTAL R$ 5,50 5 R$ 27,50 

23 
Esponja de lã de Aço. Pacote com 08 unidades, 
60 gramas. 

UND ASSOLAN R$ 0,92 2 R$ 1,84 

24 

Esponja sintética, dupla face, um lado em 
espuma poliuretano e outro em fibra sintética 
abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 mm, com 
variação de +/- 10 mm. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

UND BRILHUS R$ 0,48 10 R$ 4,80 

25 
Flanela de algodão para limpeza, medindo  
34x50cm, sendo 50% amarela 

UND MC R$ 1,25 8 R$ 10,00 

26 

Fósforo confeccionado em madeira de 
qualidade, com ponta abrasiva, medindo 
aproximadamente 6 cm de comprimento total. 
Acondicionado em caixas resistentes, contendo 
aproximadamente 40 palitos. Embalagem 
contendo os dados de identificação, 
procedência e quantidade.Embalagem com 10 
unidades. 

UND PARANÁ R$ 1,65 5 R$ 8,25 

29 

Inseticida Aerosol, embalagem com válvula de 
segurança, fórmula com água, inodoro, 
multiinseticida, inclusive para o mosquito da 
Dengue, não conter CFC. Com informações 
complementares no caso de intoxicação. Frasco 
com 300ml. Prazo de validade não inferior a 18 
meses, a partir do recebimento definitivo.    

  RAID R$ 9,42 2 R$ 18,84 

31 
Lixeira em metal telado, redonda, 8,5L na cor 
preta. 

UND BRINOX0 R$ 44,90 2 R$ 89,80 

34 
Luva de PVC, verde, cano longo (46 Cm), palma 
áspera, para coleta de lixo. 

PAR SANRO R$ 4,70 14 R$ 65,80 



 

35 

Multiuso limpeza,ideal para cuidar de limpezas 
pesadas em superfícies como azulejos, 
esmaltados, fórmicas, vidros, cerâmica, 
acrílicos, ladrilhos, pisos, louças de banheiro, 
metais, inox, plásticos e superfícies laváveis. 
Embalagem com 500 ml, deverá constar a data 
de fabricação e validade do produto.  

UND UAU R$ 1,50 10 R$ 15,00 

36 
Pá metálica para recolhimento de lixo, cabo de 
madeira com 70 cm de comprimento. 

UND CRISTAL R$ 4,35 3 R$ 13,05 

37 
Pano de Chão em algodão liso, 100% algodão, 
na cor branca, medidas aproximadas: 43x67 
cm.  

UND MC R$ 2,10 15 R$ 31,50 

38 
Pano de Prato confeccionado em tecido 100% 
algodão, na cor branca, medida: 70cm x 44cm. 

UND MC R$ 1,55 15 R$ 23,25 

39 
Papel alumínio, material alumínio, 
comprimento 7,50 m, largura 30 cm, 
apresentação rolo. 

UND WYDA R$ 3,10 10 R$ 31,00 

40 
Papel filme, material pvc cloreto de polivinila, 
comprimento 30 m, largura 29cm, 
apresentação rolo, aplicação doméstica. 

UND WYDA R$ 3,70 30 R$ 111,00 

41 

Papel higiênico folhas simples, textura macia, 
picotada de alta qualidade, neutra. Fardo com 
64 rolos, medindo 10cmx60m. A embalagem  
deverá ter boa visibilidade  do produto.  

UND BRASILEIRO R$ 20,99 5 R$ 104,95 

42 

Pedra sanitária (desodoriza dor sanitário). 
Odorizante sanitária. Produto saneante com 
notificação na ANVISA. Substâncias 
odorizantes, aspecto sólido, com furo no meio 
para engate no suporte plástico. Acompanhada 
de suporte plástico para prender ao vaso 
sanitário. Apresentação em caixa contendo 
uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias 
diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda e 
jasmim.    

UND GLADE R$ 1,02 20 R$ 20,40 



 

45 
Prato descartável - para bolo 15cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 1,80 20 R$ 36,00 

48 

Sabão em barra 200g, glicerinado. Elaborado 
com purissímas matérias primas, oferecendo 
firmeza, rendimento e alta durabilidade. 
Embalagem c/5un. 

UND ESPUMIL R$ 5,60 5 R$ 28,00 

51 

Sabonete líquido para limpeza das mãos. 
Aparência e odor perolado e perfumado. 
Apresentar registro junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. Embalagem resistente de 2 
litros.  

UND BELLOBELLA R$ 7,60 5 R$ 38,00 

52 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, com 
estanqueidade suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote com 
100 unidades cor preta. 

UND WYDA R$ 19,20 3 R$ 57,60 

53 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, com 
estanqueidade suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote com 
100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 19,20 2 R$ 38,40 

54 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 15 litros, com 
estanqueidade suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote com 
100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 6,30 2 R$ 12,60 



 

55 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 30 litros, com 
estanqueidade suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 5kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote com 
100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 7,50 2 R$ 15,00 

56 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 50 litros, com 
estanqueidade suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 10kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote com 
100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 11,00 2 R$ 22,00 

57 

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), super resistente, de 
rápida absorção, primeira qualidade. Pacote 
com 02 rolos de 60 toalhas medindo 20x22cm. 

UND BRASILEIRO R$ 3,40 12 R$ 40,80 

58 
Touca descartável sanfonada com elástico 
/(falso tecido) Branca, Tamanho Único Pct/100 
unidades. 

UND TALGE R$ 16,00 5 R$ 80,00 

60 

Vassoura gari com corpo revestido em plástico 
rígido com extremidade rosqueada e cerdas em 
nylon, medindo 40 cm de largura. Cabo em 
madeira com 1,40m de altura 

UND CRISTAL R$ 14,00 3 R$ 42,00 

61 
Vassoura para limpeza de vaso sanitário, 
material cerdas: nylon, Aplicação: limpeza vaso 
sanitário, Material Cabo: plástico. 

UND CRISTAL R$ 3,10 3 R$ 9,30 

Valor Total dos Itens R$ 3.934,28 

 

MATERIAL DE LIMPEZA – SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CADUNICO 
Nº 

ITEM 
DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA V.UNIT. QUANT  V. TOTAL  

1 

Ácido Muriático para limpeza de pisos, 
cerêmicas, pastilhas, calçadas, etc.Que 
contendo no rotulo precauções, prazo de 
validade, composição química, nome do 
responsável técnico, embalágem de 1 litro. 

UND ORIENTAL R$ 4,50 10 R$ 45,00 



 

2 

Água sanitária Produto de limpeza a base de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de 
cloro ativo entre 2% p/p e 2,5% p/p. Produto 
biodegradável, bactericida e germicida. O 
produto deverá apresentar rotulo com data 
de validade, dados do fabricante, marca 
principio ativo e composição do produto. 
Apresentar registro do produto junto ao 
ministério da saúde/ANVISA. Embalagem 
plástica resistente 1 litros. CX com 12 
unidades.   

UND CLORITO R$ 15,90 30 R$ 477,00 

3 

Álcool etílico liquido 70%. Embalagem 
plástica resistente de 1 litro.  Apresentar 
registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/Anvisa. 

UND BELLOBELLA R$ 5,98 60 R$ 358,80 

4 
Avental | modelo: frontal | material: pvc | 
cor: branco | tamanho: 1,20x0,70m 

UND MC R$ 7,45 5 R$ 37,25 

5 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 
10 litros. 

UND ARQPLAST R$ 5,50   R$ 0,00 

6 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 
20 litros. 

UND ARQPLAST R$ 11,10 10 R$ 111,00 

12 

Colher de sobremesa descartável branco, 
material descartável atóxico. 135 mm 
comprimento X 27 mm largura, pacote 50 
unidades.  

UND PRAFESTA R$ 2,04 10 R$ 20,40 

13 

Colher refeição - medindo 16,5 cm, em 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
embalagem com 50 unidades 

UND PLASÚTIL R$ 2,70 10 R$ 27,00 



 

14 

Copo descartável para água, capacidade 180 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 220g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 2.500 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 92,95 10 R$ 929,50 

16 

Copo descartável para café, capacidade 50 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 75g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 5.000 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 56,50 5 R$ 282,50 

17 

Desinfetante limpador geral com poder 
desinfetante, superconcentrado, fragrância 
pinho, aparência líquido viscoso, coloração 
verde, para limpeza geral e pesada e 
conservação da área. 500 ml. 

UND TROIA R$ 1,20 50 R$ 60,00 



 

19 

Desodorizador ambiental em aerosol, com 
fragrâncias variadas, contendo em seu rótulo 
composição, componentes ativos, sem 
clorofluorcarbono, com perfume sem CFC 
(Prejudicial a camada de ozônio) 
Butano/Propano, água. Embalagem com 
400ml/227 mg, contendo informações sobre 
fabricante, responsável técnico, produto 
com registro no ministério da saúde ou 
ANVISA e ficha indicando composição, 
método de utilização, principio ativo. 
Apresentação do produto e precauções de 
uso.      

UND GLADE R$ 8,15 5 R$ 40,75 

20 

Detergente líquido, glicerinado. Apresentar 
registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. Embalagem plástica 
resistente com 500ml. Cx com 12 unidades.   

UND TROIA R$ 14,25 2 R$ 28,50 

22 

Escova Sanitária com suporte, corpo em 
Plástico, cerdas em nylon.Utilizada na 
limpeza de vaso sanitário. 

UND CRISTAL R$ 5,50 5 R$ 27,50 

25 
Flanela de algodão para limpeza, medindo  
34x50cm, sendo 50% amarela 

UND MC R$ 1,25 10 R$ 12,50 

29 

Inseticida Aerosol, embalagem com válvula 
de segurança, fórmula com água, inodoro, 
multiinseticida, inclusive para o mosquito da 
Dengue, não conter CFC. Com informações 
complementares no caso de intoxicação. 
Frasco com 300ml. Prazo de validade não 
inferior a 18 meses, a partir do recebimento 
definitivo.    

  RAID R$ 9,42 2 R$ 18,84 

31 
Lixeira em metal telado, redonda, 8,5L na cor 
preta. 

UND BRINOX0 R$ 44,90 2 R$ 89,80 

34 
Luva de PVC, verde, cano longo (46 Cm), 
palma áspera, para coleta de lixo. 

PAR SANRO R$ 4,70 12 R$ 56,40 



 

36 
Pá metálica para recolhimento de lixo, cabo 
de madeira com 70 cm de comprimento. 

UND CRISTAL R$ 4,35 3 R$ 13,05 

37 

Pano de Chão em algodão liso, 100% 
algodão, na cor branca, medidas 
aproximadas: 43x67 cm.  

UND MC R$ 2,10 15 R$ 31,50 

41 

Papel higiênico folhas simples, textura 
macia, picotada de alta qualidade, neutra. 
Fardo com 64 rolos, medindo 10cmx60m. A 
embalagem  deverá ter boa visibilidade  do 
produto.  

UND BRASILEIRO R$ 20,99 5 R$ 104,95 

42 

Pedra sanitária (desodoriza dor sanitário). 
Odorizante sanitária. Produto saneante com 
notificação na ANVISA. Substâncias 
odorizantes, aspecto sólido, com furo no 
meio para engate no suporte plástico. 
Acompanhada de suporte plástico para 
prender ao vaso sanitário. Apresentação em 
caixa contendo uma unidade e um suporte 
plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, 
floral, lavanda e jasmim.    

UND GLADE R$ 1,02 40 R$ 40,80 

47 

Rodo, para piso, com 02 (duas) borrachas, 
base em polipropileno com 600 mm, cabo 
em madeira com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50m. 

UND CRISTAL R$ 4,35 2 R$ 8,70 

50 

Sabão em pó. Embalagem caixa de 1kg. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

UND JARAGUÁ R$ 3,40 12 R$ 40,80 

51 

Sabonete líquido para limpeza das mãos. 
Aparência e odor perolado e perfumado. 
Apresentar registro junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. Embalagem resistente de 2 
litros.  

UND BELLOBELLA R$ 7,60 10 R$ 76,00 



 

53 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 19,20 2 R$ 38,40 

54 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 15 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 6,30 2 R$ 12,60 

57 

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), super resistente, de 
rápida absorção, primeira qualidade. Pacote 
com 02 rolos de 60 toalhas medindo 
20x22cm. 

UND BRASILEIRO R$ 3,40 12 R$ 40,80 

60 

Vassoura gari com corpo revestido em 
plástico rígido com extremidade rosqueada e 
cerdas em nylon, medindo 40 cm de largura. 
Cabo em madeira com 1,40m de altura 

UND CRISTAL R$ 14,00 4 R$ 56,00 

61 

Vassoura para limpeza de vaso sanitário, 
material cerdas: nylon, Aplicação: limpeza 
vaso sanitário, Material Cabo: plástico. 

UND CRISTAL R$ 3,10 4 R$ 12,40 

Valor Total dos Itens R$ 3.098,74 

 

MATERIAL DE LIMPEZA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 

Nº 
ITEM 

DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA V. UNIT. QUANT  V. TOTAL  



 

1 

Ácido Muriático para limpeza de pisos, 
cerêmicas, pastilhas, calçadas, etc.Que 
contendo no rotulo precauções, prazo de 
validade, composição química, nome do 
responsável técnico, embalágem de 1 litro. 

UND ORIENTAL R$ 4,50 10 R$ 45,00 

2 

Água sanitária Produto de limpeza a base de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de 
cloro ativo entre 2% p/p e 2,5% p/p. Produto 
biodegradável, bactericida e germicida. O 
produto deverá apresentar rotulo com data 
de validade, dados do fabricante, marca 
principio ativo e composição do produto. 
Apresentar registro do produto junto ao 
ministério da saúde/ANVISA. Embalagem 
plástica resistente 1 litros. CX com 12 
unidades.   

UND CLORITO R$ 15,90 30 R$ 477,00 

3 

Álcool etílico liquido 70%. Embalagem 
plástica resistente de 1 litro.  Apresentar 
registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/Anvisa. 

UND BELLOBELLA R$ 5,98 50 R$ 299,00 

4 
Avental | modelo: frontal | material: pvc | 
cor: branco | tamanho: 1,20x0,70m 

UND MC R$ 7,45 5 R$ 37,25 

6 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 
20 litros. 

UND ARQPLAST R$ 11,10 10 R$ 111,00 

8 Bobina picotada fundo reto 25x35 com 2KG KG DOKAPLAST R$ 19,35 12 R$ 232,20 

9 Bobina picotada fundo reto 40x60 com 3KG KG DOKAPLAST R$ 20,50 12 R$ 246,00 

12 

Colher de sobremesa descartável branco, 
material descartável atóxico. 135 mm 
comprimento X 27 mm largura, pacote 50 
unidades.  

UND PRAFESTA R$ 2,04 10 R$ 20,40 

13 

Colher refeição - medindo 16,5 cm, em 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
embalagem com 50 unidades 

UND PLASÚTIL R$ 2,70 10 R$ 27,00 



 

14 

Copo descartável para água, capacidade 180 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 220g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 2.500 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 92,95 10 R$ 929,50 

16 

Copo descartável para café, capacidade 50 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 75g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 5.000 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 56,50 5 R$ 282,50 

17 

Desinfetante limpador geral com poder 
desinfetante, superconcentrado, fragrância 
pinho, aparência líquido viscoso, coloração 
verde, para limpeza geral e pesada e 
conservação da área. 500 ml. 

UND TROIA R$ 1,20 50 R$ 60,00 



 

19 

Desodorizador ambiental em aerosol, com 
fragrâncias variadas, contendo em seu rótulo 
composição, componentes ativos, sem 
clorofluorcarbono, com perfume sem CFC 
(Prejudicial a camada de ozônio) 
Butano/Propano, água. Embalagem com 
400ml/227 mg, contendo informações sobre 
fabricante, responsável técnico, produto 
com registro no ministério da saúde ou 
ANVISA e ficha indicando composição, 
método de utilização, principio ativo. 
Apresentação do produto e precauções de 
uso.      

UND GLADE R$ 8,15 5 R$ 40,75 

20 

Detergente líquido, glicerinado. Apresentar 
registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. Embalagem plástica 
resistente com 500ml. Cx com 12 unidades.   

UND TROIA R$ 14,25 2 R$ 28,50 

22 

Escova Sanitária com suporte, corpo em 
Plástico, cerdas em nylon.Utilizada na 
limpeza de vaso sanitário. 

UND CRISTAL R$ 5,50 5 R$ 27,50 

25 
Flanela de algodão para limpeza, medindo  
34x50cm, sendo 50% amarela 

UND MC R$ 1,25 10 R$ 12,50 

26 

Fósforo confeccionado em madeira de 
qualidade, com ponta abrasiva, medindo 
aproximadamente 6 cm de comprimento 
total. Acondicionado em caixas resistentes, 
contendo aproximadamente 40 palitos. 
Embalagem contendo os dados de 
identificação, procedência e 
quantidade.Embalagem com 10 unidades. 

UND PARANÁ R$ 1,65 3 R$ 4,95 



 

29 

Inseticida Aerosol, embalagem com válvula 
de segurança, fórmula com água, inodoro, 
multiinseticida, inclusive para o mosquito da 
Dengue, não conter CFC. Com informações 
complementares no caso de intoxicação. 
Frasco com 300ml. Prazo de validade não 
inferior a 18 meses, a partir do recebimento 
definitivo.    

  RAID R$ 9,42 2 R$ 18,84 

31 
Lixeira em metal telado, redonda, 8,5L na cor 
preta. 

UND BRINOX0 R$ 44,90 2 R$ 89,80 

34 
Luva de PVC, verde, cano longo (46 Cm), 
palma áspera, para coleta de lixo. 

PAR SANRO R$ 4,70 12 R$ 56,40 

35 

Multiuso limpeza,ideal para cuidar de 
limpezas pesadas em superfícies como 
azulejos, esmaltados, fórmicas, vidros, 
cerâmica, acrílicos, ladrilhos, pisos, louças de 
banheiro, metais, inox, plásticos e 
superfícies laváveis. Embalagem com 500 ml, 
deverá constar a data de fabricação e 
validade do produto.  

UND UAU R$ 1,50 12 R$ 18,00 

36 
Pá metálica para recolhimento de lixo, cabo 
de madeira com 70 cm de comprimento. 

UND CRISTAL R$ 4,35 3 R$ 13,05 

37 

Pano de Chão em algodão liso, 100% 
algodão, na cor branca, medidas 
aproximadas: 43x67 cm.  

UND MC R$ 2,10 15 R$ 31,50 

38 

Pano de Prato confeccionado em tecido 
100% algodão, na cor branca, medida: 70cm 
x 44cm. 

UND MC R$ 1,55 10 R$ 15,50 

39 

Papel alumínio, material alumínio, 
comprimento 7,50 m, largura 30 cm, 
apresentação rolo. 

UND WYDA R$ 3,10 10 R$ 31,00 

40 

Papel filme, material pvc cloreto de 
polivinila, comprimento 30 m, largura 29cm, 
apresentação rolo, aplicação doméstica. 

UND WYDA R$ 3,70 10 R$ 37,00 



 

41 

Papel higiênico folhas simples, textura 
macia, picotada de alta qualidade, neutra. 
Fardo com 64 rolos, medindo 10cmx60m. A 
embalagem  deverá ter boa visibilidade  do 
produto.  

UND BRASILEIRO R$ 20,99 5 R$ 104,95 

42 

Pedra sanitária (desodoriza dor sanitário). 
Odorizante sanitária. Produto saneante com 
notificação na ANVISA. Substâncias 
odorizantes, aspecto sólido, com furo no 
meio para engate no suporte plástico. 
Acompanhada de suporte plástico para 
prender ao vaso sanitário. Apresentação em 
caixa contendo uma unidade e um suporte 
plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, 
floral, lavanda e jasmim.    

UND GLADE R$ 1,02 40 R$ 40,80 

43 

Pilha alcalina 1,5V tipo AA, validade mínima 
de 24 meses, acondicionadas em cartelas de 
4 unidades.  

UND PANASONIC R$ 9,30 5 R$ 46,50 

44 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA, validade mínima 
de 24 meses, acondicionadas em cartelas de 
4 unidades.  

UND PANASONIC R$ 9,35 5 R$ 46,75 

45 
Prato descartável - para bolo 15cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 1,80 20 R$ 36,00 

46 
Prato descartável - para refeição 21cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 3,50 10 R$ 35,00 

47 

Rodo, para piso, com 02 (duas) borrachas, 
base em polipropileno com 600 mm, cabo 
em madeira com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50m. 

UND CRISTAL R$ 4,35 2 R$ 8,70 

48 

Sabão em barra 200g, glicerinado. Elaborado 
com purissímas matérias primas, oferecendo 
firmeza, rendimento e alta durabilidade. 
Embalagem c/5un. 

UND ESPUMIL R$ 5,60 5 R$ 28,00 



 

50 

Sabão em pó. Embalagem caixa de 1kg. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

UND JARAGUÁ R$ 3,40 12 R$ 40,80 

51 

Sabonete líquido para limpeza das mãos. 
Aparência e odor perolado e perfumado. 
Apresentar registro junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. Embalagem resistente de 2 
litros.  

UND BELLOBELLA R$ 7,60 10 R$ 76,00 

52 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
preta. 

UND WYDA R$ 19,20 3 R$ 57,60 

53 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 19,20 2 R$ 38,40 

54 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 15 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 6,30 2 R$ 12,60 



 

55 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 30 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 5kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote 
com 100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 7,50 2 R$ 15,00 

56 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 50 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 10kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 11,00 2 R$ 22,00 

57 

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), super resistente, de 
rápida absorção, primeira qualidade. Pacote 
com 02 rolos de 60 toalhas medindo 
20x22cm. 

UND BRASILEIRO R$ 3,40 12 R$ 40,80 

60 

Vassoura gari com corpo revestido em 
plástico rígido com extremidade rosqueada e 
cerdas em nylon, medindo 40 cm de largura. 
Cabo em madeira com 1,40m de altura 

UND CRISTAL R$ 14,00 4 R$ 56,00 

61 

Vassoura para limpeza de vaso sanitário, 
material cerdas: nylon, Aplicação: limpeza 
vaso sanitário, Material Cabo: plástico. 

UND CRISTAL R$ 3,10 4 R$ 12,40 

Valor dos Itens R$ 3.910,44 

 

MATERIAL DE LIMPEZA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 

Nº 
ITEM 

DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA V. UNIT. QUANT  V. TOTAL  



 

1 

Ácido Muriático para limpeza de pisos, 
cerêmicas, pastilhas, calçadas, etc.Que 
contendo no rotulo precauções, prazo de 
validade, composição química, nome do 
responsável técnico, embalágem de 1 litro. 

UND ORIENTAL R$ 4,50 10 R$ 45,00 

2 

Água sanitária Produto de limpeza a base de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de 
cloro ativo entre 2% p/p e 2,5% p/p. Produto 
biodegradável, bactericida e germicida. O 
produto deverá apresentar rotulo com data 
de validade, dados do fabricante, marca 
principio ativo e composição do produto. 
Apresentar registro do produto junto ao 
ministério da saúde/ANVISA. Embalagem 
plástica resistente 1 litros. CX com 12 
unidades.   

UND CLORITO R$ 15,90 30 R$ 477,00 

3 

Álcool etílico liquido 70%. Embalagem 
plástica resistente de 1 litro.  Apresentar 
registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/Anvisa. 

UND BELLOBELLA R$ 5,98 60 R$ 358,80 

4 
Avental | modelo: frontal | material: pvc | 
cor: branco | tamanho: 1,20x0,70m 

UND MC R$ 7,45 5 R$ 37,25 

6 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 
20 litros. 

UND ARQPLAST R$ 11,10 10 R$ 111,00 

8 Bobina picotada fundo reto 25x35 com 2KG KG DOKAPLAST R$ 19,35 12 R$ 232,20 

9 Bobina picotada fundo reto 40x60 com 3KG KG DOKAPLAST R$ 20,50 12 R$ 246,00 

12 

Colher de sobremesa descartável branco, 
material descartável atóxico. 135 mm 
comprimento X 27 mm largura, pacote 50 
unidades.  

UND PRAFESTA R$ 2,04 10 R$ 20,40 

13 

Colher refeição - medindo 16,5 cm, em 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
embalagem com 50 unidades 

UND PLASÚTIL R$ 2,70 10 R$ 27,00 



 

14 

Copo descartável para água, capacidade 180 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 220g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 2.500 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 92,95 10 R$ 929,50 

16 

Copo descartável para café, capacidade 50 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 75g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 5.000 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 56,50 5 R$ 282,50 

17 

Desinfetante limpador geral com poder 
desinfetante, superconcentrado, fragrância 
pinho, aparência líquido viscoso, coloração 
verde, para limpeza geral e pesada e 
conservação da área. 500 ml. 

UND TROIA R$ 1,20 50 R$ 60,00 



 

19 

Desodorizador ambiental em aerosol, com 
fragrâncias variadas, contendo em seu rótulo 
composição, componentes ativos, sem 
clorofluorcarbono, com perfume sem CFC 
(Prejudicial a camada de ozônio) 
Butano/Propano, água. Embalagem com 
400ml/227 mg, contendo informações sobre 
fabricante, responsável técnico, produto 
com registro no ministério da saúde ou 
ANVISA e ficha indicando composição, 
método de utilização, principio ativo. 
Apresentação do produto e precauções de 
uso.      

UND GLADE R$ 8,15 5 R$ 40,75 

20 

Detergente líquido, glicerinado. Apresentar 
registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. Embalagem plástica 
resistente com 500ml. Cx com 12 unidades.   

UND TROIA R$ 14,25 2 R$ 28,50 

22 

Escova Sanitária com suporte, corpo em 
Plástico, cerdas em nylon.Utilizada na 
limpeza de vaso sanitário. 

UND CRISTAL R$ 5,50 5 R$ 27,50 

25 
Flanela de algodão para limpeza, medindo  
34x50cm, sendo 50% amarela 

UND MC R$ 1,25 10 R$ 12,50 

26 

Fósforo confeccionado em madeira de 
qualidade, com ponta abrasiva, medindo 
aproximadamente 6 cm de comprimento 
total. Acondicionado em caixas resistentes, 
contendo aproximadamente 40 palitos. 
Embalagem contendo os dados de 
identificação, procedência e 
quantidade.Embalagem com 10 unidades. 

UND PARANÁ R$ 1,65 5 R$ 8,25 



 

29 

Inseticida Aerosol, embalagem com válvula 
de segurança, fórmula com água, inodoro, 
multiinseticida, inclusive para o mosquito da 
Dengue, não conter CFC. Com informações 
complementares no caso de intoxicação. 
Frasco com 300ml. Prazo de validade não 
inferior a 18 meses, a partir do recebimento 
definitivo.    

  RAID R$ 9,42 2 R$ 18,84 

31 
Lixeira em metal telado, redonda, 8,5L na cor 
preta. 

UND BRINOX0 R$ 44,90 2 R$ 89,80 

34 
Luva de PVC, verde, cano longo (46 Cm), 
palma áspera, para coleta de lixo. 

PAR SANRO R$ 4,70 12 R$ 56,40 

35 

Multiuso limpeza,ideal para cuidar de 
limpezas pesadas em superfícies como 
azulejos, esmaltados, fórmicas, vidros, 
cerâmica, acrílicos, ladrilhos, pisos, louças de 
banheiro, metais, inox, plásticos e 
superfícies laváveis. Embalagem com 500 ml, 
deverá constar a data de fabricação e 
validade do produto.  

UND UAU R$ 1,50 12 R$ 18,00 

36 
Pá metálica para recolhimento de lixo, cabo 
de madeira com 70 cm de comprimento. 

UND CRISTAL R$ 4,35 3 R$ 13,05 

37 

Pano de Chão em algodão liso, 100% 
algodão, na cor branca, medidas 
aproximadas: 43x67 cm.  

UND MC R$ 2,10 15 R$ 31,50 

38 

Pano de Prato confeccionado em tecido 
100% algodão, na cor branca, medida: 70cm 
x 44cm. 

UND MC R$ 1,55 10 R$ 15,50 

39 

Papel alumínio, material alumínio, 
comprimento 7,50 m, largura 30 cm, 
apresentação rolo. 

UND WYDA R$ 3,10 10 R$ 31,00 

40 

Papel filme, material pvc cloreto de 
polivinila, comprimento 30 m, largura 29cm, 
apresentação rolo, aplicação doméstica. 

UND WYDA R$ 3,70 10 R$ 37,00 



 

41 

Papel higiênico folhas simples, textura 
macia, picotada de alta qualidade, neutra. 
Fardo com 64 rolos, medindo 10cmx60m. A 
embalagem  deverá ter boa visibilidade  do 
produto.  

UND BRASILEIRO R$ 20,99 5 R$ 104,95 

42 

Pedra sanitária (desodoriza dor sanitário). 
Odorizante sanitária. Produto saneante com 
notificação na ANVISA. Substâncias 
odorizantes, aspecto sólido, com furo no 
meio para engate no suporte plástico. 
Acompanhada de suporte plástico para 
prender ao vaso sanitário. Apresentação em 
caixa contendo uma unidade e um suporte 
plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, 
floral, lavanda e jasmim.    

UND GLADE R$ 1,02 40 R$ 40,80 

43 

Pilha alcalina 1,5V tipo AA, validade mínima 
de 24 meses, acondicionadas em cartelas de 
4 unidades.  

UND PANASONIC R$ 9,30 5 R$ 46,50 

44 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA, validade mínima 
de 24 meses, acondicionadas em cartelas de 
4 unidades.  

UND PANASONIC R$ 9,35 5 R$ 46,75 

45 
Prato descartável - para bolo 15cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 1,80 20 R$ 36,00 

46 
Prato descartável - para refeição 21cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 3,50 10 R$ 35,00 

47 

Rodo, para piso, com 02 (duas) borrachas, 
base em polipropileno com 600 mm, cabo 
em madeira com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50m. 

UND CRISTAL R$ 4,35 2 R$ 8,70 

48 

Sabão em barra 200g, glicerinado. Elaborado 
com purissímas matérias primas, oferecendo 
firmeza, rendimento e alta durabilidade. 
Embalagem c/5un. 

UND ESPUMIL R$ 5,60 5 R$ 28,00 



 

50 

Sabão em pó. Embalagem caixa de 1kg. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

UND JARAGUÁ R$ 3,40 12 R$ 40,80 

51 

Sabonete líquido para limpeza das mãos. 
Aparência e odor perolado e perfumado. 
Apresentar registro junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. Embalagem resistente de 2 
litros.  

UND BELLOBELLA R$ 7,60 10 R$ 76,00 

52 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
preta. 

UND WYDA R$ 19,20 3 R$ 57,60 

53 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 19,20 2 R$ 38,40 

54 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 15 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 6,30 2 R$ 12,60 



 

55 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 30 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 5kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote 
com 100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 7,50 2 R$ 15,00 

56 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 50 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 10kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 11,00 2 R$ 22,00 

57 

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), super resistente, de 
rápida absorção, primeira qualidade. Pacote 
com 02 rolos de 60 toalhas medindo 
20x22cm. 

UND BRASILEIRO R$ 3,40 12 R$ 40,80 

60 

Vassoura gari com corpo revestido em 
plástico rígido com extremidade rosqueada e 
cerdas em nylon, medindo 40 cm de largura. 
Cabo em madeira com 1,40m de altura 

UND CRISTAL R$ 14,00 4 R$ 56,00 

61 

Vassoura para limpeza de vaso sanitário, 
material cerdas: nylon, Aplicação: limpeza 
vaso sanitário, Material Cabo: plástico. 

UND CRISTAL R$ 3,10 4 R$ 12,40 

Valor Total dos Itens R$ 3.973,54 

 

MATERIAL DE LIMPEZA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAÇ - CRIANÇA FELIZ 
Nº 

ITEM 
DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA V. UNIT. QUANT  V. TOTAL  



 

1 

Ácido Muriático para limpeza de pisos, 
cerêmicas, pastilhas, calçadas, etc.Que 
contendo no rotulo precauções, prazo de 
validade, composição química, nome do 
responsável técnico, embalágem de 1 litro. 

UND ORIENTAL R$ 4,50 10 R$ 45,00 

2 

Água sanitária Produto de limpeza a base de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de 
cloro ativo entre 2% p/p e 2,5% p/p. Produto 
biodegradável, bactericida e germicida. O 
produto deverá apresentar rotulo com data 
de validade, dados do fabricante, marca 
principio ativo e composição do produto. 
Apresentar registro do produto junto ao 
ministério da saúde/ANVISA. Embalagem 
plástica resistente 1 litros. CX com 12 
unidades.   

UND CLORITO R$ 15,90 30 R$ 477,00 

3 

Álcool etílico liquido 70%. Embalagem 
plástica resistente de 1 litro.  Apresentar 
registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/Anvisa. 

UND BELLOBELLA R$ 5,98 50 R$ 299,00 

4 
Avental | modelo: frontal | material: pvc | 
cor: branco | tamanho: 1,20x0,70m 

UND MC R$ 7,45 5 R$ 37,25 

5 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 
10 litros. 

UND ARQPLAST R$ 5,50   R$ 0,00 

6 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 
20 litros. 

UND ARQPLAST R$ 11,10 10 R$ 111,00 

8 Bobina picotada fundo reto 25x35 com 2KG KG DOKAPLAST R$ 19,35 12 R$ 232,20 

9 Bobina picotada fundo reto 40x60 com 3KG KG DOKAPLAST R$ 20,50 15 R$ 307,50 

12 

Colher de sobremesa descartável branco, 
material descartável atóxico. 135 mm 
comprimento X 27 mm largura, pacote 50 
unidades.  

UND PRAFESTA R$ 2,04 10 R$ 20,40 



 

13 

Colher refeição - medindo 16,5 cm, em 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
embalagem com 50 unidades 

UND PLASÚTIL R$ 2,70 10 R$ 27,00 

14 

Copo descartável para água, capacidade 180 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 220g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 2.500 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 92,95 10 R$ 929,50 

16 

Copo descartável para café, capacidade 50 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 75g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 5.000 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 56,50 5 R$ 282,50 

17 

Desinfetante limpador geral com poder 
desinfetante, superconcentrado, fragrância 
pinho, aparência líquido viscoso, coloração 
verde, para limpeza geral e pesada e 
conservação da área. 500 ml. 

UND TROIA R$ 1,20 50 R$ 60,00 



 

19 

Desodorizador ambiental em aerosol, com 
fragrâncias variadas, contendo em seu rótulo 
composição, componentes ativos, sem 
clorofluorcarbono, com perfume sem CFC 
(Prejudicial a camada de ozônio) 
Butano/Propano, água. Embalagem com 
400ml/227 mg, contendo informações sobre 
fabricante, responsável técnico, produto 
com registro no ministério da saúde ou 
ANVISA e ficha indicando composição, 
método de utilização, principio ativo. 
Apresentação do produto e precauções de 
uso.      

UND GLADE R$ 8,15 5 R$ 40,75 

20 

Detergente líquido, glicerinado. Apresentar 
registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. Embalagem plástica 
resistente com 500ml. Cx com 12 unidades.   

UND TROIA R$ 14,25 2 R$ 28,50 

22 

Escova Sanitária com suporte, corpo em 
Plástico, cerdas em nylon.Utilizada na 
limpeza de vaso sanitário. 

UND CRISTAL R$ 5,50 5 R$ 27,50 

23 
Esponja de lã de Aço. Pacote com 08 
unidades, 60 gramas. 

UND ASSOLAN R$ 0,92 2 R$ 1,84 

24 

Esponja sintética, dupla face, um lado em 
espuma poliuretano e outro em fibra 
sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 
mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

UND BRILHUS R$ 0,48 5 R$ 2,40 

25 
Flanela de algodão para limpeza, medindo  
34x50cm, sendo 50% amarela 

UND MC R$ 1,25 10 R$ 12,50 



 

26 

Fósforo confeccionado em madeira de 
qualidade, com ponta abrasiva, medindo 
aproximadamente 6 cm de comprimento 
total. Acondicionado em caixas resistentes, 
contendo aproximadamente 40 palitos. 
Embalagem contendo os dados de 
identificação, procedência e 
quantidade.Embalagem com 10 unidades. 

UND PARANÁ R$ 1,65 5 R$ 8,25 

29 

Inseticida Aerosol, embalagem com válvula 
de segurança, fórmula com água, inodoro, 
multiinseticida, inclusive para o mosquito da 
Dengue, não conter CFC. Com informações 
complementares no caso de intoxicação. 
Frasco com 300ml. Prazo de validade não 
inferior a 18 meses, a partir do recebimento 
definitivo.    

  RAID R$ 9,42 2 R$ 18,84 

31 
Lixeira em metal telado, redonda, 8,5L na cor 
preta. 

UND BRINOX0 R$ 44,90 2 R$ 89,80 

34 
Luva de PVC, verde, cano longo (46 Cm), 
palma áspera, para coleta de lixo. 

PAR SANRO R$ 4,70 12 R$ 56,40 

35 

Multiuso limpeza,ideal para cuidar de 
limpezas pesadas em superfícies como 
azulejos, esmaltados, fórmicas, vidros, 
cerâmica, acrílicos, ladrilhos, pisos, louças de 
banheiro, metais, inox, plásticos e 
superfícies laváveis. Embalagem com 500 ml, 
deverá constar a data de fabricação e 
validade do produto.  

UND UAU R$ 1,50 20 R$ 30,00 

36 
Pá metálica para recolhimento de lixo, cabo 
de madeira com 70 cm de comprimento. 

UND CRISTAL R$ 4,35 3 R$ 13,05 

37 

Pano de Chão em algodão liso, 100% 
algodão, na cor branca, medidas 
aproximadas: 43x67 cm.  

UND MC R$ 2,10 25 R$ 52,50 



 

38 

Pano de Prato confeccionado em tecido 
100% algodão, na cor branca, medida: 70cm 
x 44cm. 

UND MC R$ 1,55 15 R$ 23,25 

40 

Papel filme, material pvc cloreto de 
polivinila, comprimento 30 m, largura 29cm, 
apresentação rolo, aplicação doméstica. 

UND WYDA R$ 3,70 30 R$ 111,00 

41 

Papel higiênico folhas simples, textura 
macia, picotada de alta qualidade, neutra. 
Fardo com 64 rolos, medindo 10cmx60m. A 
embalagem  deverá ter boa visibilidade  do 
produto.  

UND BRASILEIRO R$ 20,99 5 R$ 104,95 

42 

Pedra sanitária (desodoriza dor sanitário). 
Odorizante sanitária. Produto saneante com 
notificação na ANVISA. Substâncias 
odorizantes, aspecto sólido, com furo no 
meio para engate no suporte plástico. 
Acompanhada de suporte plástico para 
prender ao vaso sanitário. Apresentação em 
caixa contendo uma unidade e um suporte 
plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, 
floral, lavanda e jasmim.    

UND GLADE R$ 1,02 20 R$ 20,40 

45 
Prato descartável - para bolo 15cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 1,80 20 R$ 36,00 

46 
Prato descartável - para refeição 21cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 3,50 10 R$ 35,00 

48 

Sabão em barra 200g, glicerinado. Elaborado 
com purissímas matérias primas, oferecendo 
firmeza, rendimento e alta durabilidade. 
Embalagem c/5un. 

UND ESPUMIL R$ 5,60 5 R$ 28,00 



 

52 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
preta. 

UND WYDA R$ 19,20 3 R$ 57,60 

53 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 19,20 2 R$ 38,40 

54 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 15 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 6,30 2 R$ 12,60 

55 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 30 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 5kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote 
com 100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 7,50 2 R$ 15,00 

56 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 50 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 10kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 11,00 2 R$ 22,00 



 

57 

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), super resistente, de 
rápida absorção, primeira qualidade. Pacote 
com 02 rolos de 60 toalhas medindo 
20x22cm. 

UND BRASILEIRO R$ 3,40 12 R$ 40,80 

58 

Touca descartável sanfonada com elástico 
/(falso tecido) Branca, Tamanho Único 
Pct/100 unidades. 

UND TALGE R$ 16,00 5 R$ 80,00 

60 

Vassoura gari com corpo revestido em 
plástico rígido com extremidade rosqueada e 
cerdas em nylon, medindo 40 cm de largura. 
Cabo em madeira com 1,40m de altura 

UND CRISTAL R$ 14,00 4 R$ 56,00 

61 

Vassoura para limpeza de vaso sanitário, 
material cerdas: nylon, Aplicação: limpeza 
vaso sanitário, Material Cabo: plástico. 

UND CRISTAL R$ 3,10 4 R$ 12,40 

Valor Total dos Itens R$  3.904,08 

 

MATERIAL DE LIMPEZA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SCFV 
Nº 

ITEM 
DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA V. UNIT. QUANT  V. TOTAL  

1 

Ácido Muriático para limpeza de pisos, 
cerêmicas, pastilhas, calçadas, etc. Que 
contendo no rotulo precauções, prazo de 
validade, composição química, nome do 
responsável técnico, embalágem de 1 litro. 

UND ORIENTAL R$ 4,50 10 R$ 45,00 

2 

Água sanitária Produto de limpeza a base de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de 
cloro ativo entre 2% p/p e 2,5% p/p. Produto 
biodegradável, bactericida e germicida. O 
produto deverá apresentar rotulo com data 
de validade, dados do fabricante, marca 
principio ativo e composição do produto. 
Apresentar registro do produto junto ao 
ministério da saúde/ANVISA. Embalagem 
plástica resistente 1 litros. CX com 12 
unidades.   

UND CLORITO R$ 15,90 30 R$ 477,00 



 

3 

Álcool etílico liquido 70%. Embalagem 
plástica resistente de 1 litro.  Apresentar 
registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/Anvisa. 

UND BELLOBELLA R$ 5,98 100 R$ 598,00 

4 
Avental | modelo: frontal | material: pvc | 
cor: branco | tamanho: 1,20x0,70m 

UND MC R$ 7,45 5 R$ 37,25 

6 
Balde em Plástico com alça, capacidade para 
20 litros. 

UND ARQPLAST R$ 11,10 10 R$ 111,00 

8 Bobina picotada fundo reto 25x35 com 2KG KG DOKAPLAST R$ 19,35 12 R$ 232,20 

9 Bobina picotada fundo reto 40x60 com 3KG KG DOKAPLAST R$ 20,50 12 R$ 246,00 

12 

Colher de sobremesa descartável branco, 
material descartável atóxico. 135 mm 
comprimento X 27 mm largura, pacote 50 
unidades.  

UND PRAFESTA R$ 2,04 20 R$ 40,80 

13 

Colher refeição - medindo 16,5 cm, em 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
embalagem com 50 unidades 

UND PLASÚTIL R$ 2,70 20 R$ 54,00 

14 

Copo descartável para água, capacidade 180 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 220g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 2.500 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 92,95 10 R$ 929,50 



 

16 

Copo descartável para café, capacidade 50 
ml, em poliestireno branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 100 
(centro) do copo deverá ser igual ou superior 
a 75g e de acordo com as normas NBR 
14.865. Embalagem caixa de papelão 
contendo 5.000 unidades, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada, com nome do fabricante e 
quantidade. 

UND CRISTALCOPOS R$ 56,50 5 R$ 282,50 

17 

Desinfetante limpador geral com poder 
desinfetante, superconcentrado, fragrância 
pinho, aparência líquido viscoso, coloração 
verde, para limpeza geral e pesada e 
conservação da área. 500 ml. 

UND TROIA R$ 1,20 300 R$ 360,00 

19 

Desodorizador ambiental em aerosol, com 
fragrâncias variadas, contendo em seu rótulo 
composição, componentes ativos, sem 
clorofluorcarbono, com perfume sem CFC 
(Prejudicial a camada de ozônio) 
Butano/Propano, água. Embalagem com 
400ml/227 mg, contendo informações sobre 
fabricante, responsável técnico, produto 
com registro no ministério da saúde ou 
ANVISA e ficha indicando composição, 
método de utilização, principio ativo. 
Apresentação do produto e precauções de 
uso.      

UND GLADE R$ 8,15 5 R$ 40,75 

20 

Detergente líquido, glicerinado. Apresentar 
registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. Embalagem plástica 
resistente com 500ml. Cx com 12 unidades.   

UND TROIA R$ 14,25 10 R$ 142,50 

22 

Escova Sanitária com suporte, corpo em 
Plástico, cerdas em nylon.Utilizada na 
limpeza de vaso sanitário. 

UND CRISTAL R$ 5,50 5 R$ 27,50 



 

23 
Esponja de lã de Aço. Pacote com 08 
unidades, 60 gramas. 

UND ASSOLAN R$ 0,92 2 R$ 1,84 

24 

Esponja sintética, dupla face, um lado em 
espuma poliuretano e outro em fibra 
sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 
mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

UND BRILHUS R$ 0,48 5 R$ 2,40 

25 
Flanela de algodão para limpeza, medindo  
34x50cm, sendo 50% amarela 

UND MC R$ 1,25 10 R$ 12,50 

26 

Fósforo confeccionado em madeira de 
qualidade, com ponta abrasiva, medindo 
aproximadamente 6 cm de comprimento 
total. Acondicionado em caixas resistentes, 
contendo aproximadamente 40 palitos. 
Embalagem contendo os dados de 
identificação, procedência e 
quantidade.Embalagem com 10 unidades. 

UND PARANÁ R$ 1,65 5 R$ 8,25 

29 

Inseticida Aerosol, embalagem com válvula 
de segurança, fórmula com água, inodoro, 
multiinseticida, inclusive para o mosquito da 
Dengue, não conter CFC. Com informações 
complementares no caso de intoxicação. 
Frasco com 300ml. Prazo de validade não 
inferior a 18 meses, a partir do recebimento 
definitivo.    

  RAID R$ 9,42 2 R$ 18,84 

31 
Lixeira em metal telado, redonda, 8,5L na cor 
preta. 

UND BRINOX0 R$ 44,90 2 R$ 89,80 

34 
Luva de PVC, verde, cano longo (46 Cm), 
palma áspera, para coleta de lixo. 

PAR SANRO R$ 4,70 12 R$ 56,40 



 

35 

Multiuso limpeza,ideal para cuidar de 
limpezas pesadas em superfícies como 
azulejos, esmaltados, fórmicas, vidros, 
cerâmica, acrílicos, ladrilhos, pisos, louças de 
banheiro, metais, inox, plásticos e 
superfícies laváveis. Embalagem com 500 ml, 
deverá constar a data de fabricação e 
validade do produto.  

UND UAU R$ 1,50 20 R$ 30,00 

36 
Pá metálica para recolhimento de lixo, cabo 
de madeira com 70 cm de comprimento. 

UND CRISTAL R$ 4,35 10 R$ 43,50 

37 

Pano de Chão em algodão liso, 100% 
algodão, na cor branca, medidas 
aproximadas: 43x67 cm.  

UND MC R$ 2,10 25 R$ 52,50 

38 

Pano de Prato confeccionado em tecido 
100% algodão, na cor branca, medida: 70cm 
x 44cm. 

UND MC R$ 1,55 15 R$ 23,25 

40 

Papel filme, material pvc cloreto de 
polivinila, comprimento 30 m, largura 29cm, 
apresentação rolo, aplicação doméstica. 

UND WYDA R$ 3,70 50 R$ 185,00 

41 

Papel higiênico folhas simples, textura 
macia, picotada de alta qualidade, neutra. 
Fardo com 64 rolos, medindo 10cmx60m. A 
embalagem  deverá ter boa visibilidade  do 
produto.  

UND BRASILEIRO R$ 20,99 5 R$ 104,95 

42 

Pedra sanitária (desodoriza dor sanitário). 
Odorizante sanitária. Produto saneante com 
notificação na ANVISA. Substâncias 
odorizantes, aspecto sólido, com furo no 
meio para engate no suporte plástico. 
Acompanhada de suporte plástico para 
prender ao vaso sanitário. Apresentação em 
caixa contendo uma unidade e um suporte 
plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, 
floral, lavanda e jasmim.    

UND GLADE R$ 1,02 80 R$ 81,60 



 

43 

Pilha alcalina 1,5V tipo AA, validade mínima 
de 24 meses, acondicionadas em cartelas de 
4 unidades.  

UND PANASONIC R$ 9,30 5 R$ 46,50 

44 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA, validade mínima 
de 24 meses, acondicionadas em cartelas de 
4 unidades.  

UND PANASONIC R$ 9,35 5 R$ 46,75 

45 
Prato descartável - para bolo 15cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 1,80 20 R$ 36,00 

46 
Prato descartável - para refeição 21cm, em 
poliestireno, embalagem com 10 unidades 

UND MARATÁ R$ 3,50 10 R$ 35,00 

47 

Rodo, para piso, com 02 (duas) borrachas, 
base em polipropileno com 600 mm, cabo 
em madeira com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50m. 

UND CRISTAL R$ 4,35 15 R$ 65,25 

48 

Sabão em barra 200g, glicerinado. Elaborado 
com purissímas matérias primas, oferecendo 
firmeza, rendimento e alta durabilidade. 
Embalagem c/5un. 

UND ESPUMIL R$ 5,60 5 R$ 28,00 

50 

Sabão em pó. Embalagem caixa de 1kg. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

UND JARAGUÁ R$ 3,40 30 R$ 102,00 

51 

Sabonete líquido para limpeza das mãos. 
Aparência e odor perolado e perfumado. 
Apresentar registro junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. Embalagem resistente de 2 
litros.  

UND BELLOBELLA R$ 7,60 20 R$ 152,00 

52 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
preta. 

UND WYDA R$ 19,20 10 R$ 192,00 



 

53 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 100 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 20kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 19,20 20 R$ 384,00 

54 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 15 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 6,30 20 R$ 126,00 

55 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 30 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 5kg sem rasgar, em conformidade 
com nbr 9190 e 9191. Embalagem pacote 
com 100 unidades cor azul 

UND DOKAPLAST R$ 7,50 12 R$ 90,00 

56 

Saco Plástico para lixo doméstico em 
polietileno, com capacidade de 50 litros, 
com estanqueidade suficiente para que não 
haja vazamento de lixo líquido, suportando 
suspender 10kg sem rasgar, em 
conformidade com nbr 9190 e 9191. 
Embalagem pacote com 100 unidades cor 
azul 

UND DOKAPLAST R$ 11,00 12 R$ 132,00 

57 

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), super resistente, de 
rápida absorção, primeira qualidade. Pacote 
com 02 rolos de 60 toalhas medindo 
20x22cm. 

UND BRASILEIRO R$ 3,40 30 R$ 102,00 

58 

Touca descartável sanfonada com elástico 
/(falso tecido) Branca, Tamanho Único 
Pct/100 unidades. 

UND TALGE R$ 16,00 5 R$ 80,00 



 

60 

Vassoura gari com corpo revestido em 
plástico rígido com extremidade rosqueada e 
cerdas em nylon, medindo 40 cm de largura. 
Cabo em madeira com 1,40m de altura 

UND CRISTAL R$ 14,00 10 R$ 140,00 

61 

Vassoura para limpeza de vaso sanitário, 
material cerdas: nylon, Aplicação: limpeza 
vaso sanitário, Material Cabo: plástico. 

UND CRISTAL R$ 3,10 10 R$ 31,00 

Valor Total dos Itens R$  6.123,33 

 

Parágrafo único – O objeto deste contrato deverá ser fornecido, parceladamente, pela(s) Contratada(s), 

por sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo para o fornecimento do objeto desta licitação será até 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, observado o disposto 

no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

§ 1º O prazo para início do fornecimento do produto será no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da 

assinatura do contrato. 

§ 2º - A Contratada ficará obrigada a trocar que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) 

especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação 

das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para o fornecimento será(ão) de até 05 (cinco) dias contado 

do recebimento da solicitação de troca. 

§ 3º Os produtos deverão está dentro do prazo de validade em 75% do início de sua fabricação, ou seja, um produto 

que tenha validade de 12 (doze) meses estabelecido pelo seu fabricante deverá chegar ao Município com no 

mínimo 09 (nove) meses de validade restante para o seu vencimento. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

O objeto deste contrato será fornecido: 

4.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as 
necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 

4.1.1 A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Requisição de Fornecimento”, conforme 
modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada 
por funcionário autorizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Passira; 

4.1.4 A “Requisição fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao produto a 
ser adquirido e assinada por funcionário da empresa que executar o fornecimento. 

 
4.1.5 O matrial recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do 
recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os 
custos dessa operação, inclusive os de reparação. 



 

4.1.6 Para o fornecimento, deverá ser especificado o quantitativo fornecido, no preenchimento da requisição do 
Serviço de Transportes, bem como deverá ser fornecido o devido comprovante. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE deverá designar servidor responsável pela fiscalização do 
contrato que, dentre outras, terá seguintes atribuições: 

GESTOR 

a) promover reunião inicial com a contratada de modo a esclarecer o objeto contratual e apresentar, 

formalmente, o fiscal do contrato; 

b) Controlar o prazo de vigência dos instrumentos contratuais, sobretudo os contratos de fornecimento 

de, propor junto ao setor competente algumas cláusulas;  

c) Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos do fornecimento encontram-se de acordo com o 

estabelecido no instrumento contratual; 

d) Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimização de riscos; 

e) Acompanhar o contrato e tomar providências para aditivos, penalizações e rescisões; 

f) Comunicar à Administração, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após 

os contatos prévios e gestões realizadas com a contratada;  

g) Acompanhar junto à unidade de programação orçamentária e financeira, até o mês de dezembro de 

cada ano (ou data designada no competente decreto de encerramento de exercício financeiro), as 

obrigações financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 

inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar; 

h) Analisar os mapas de controle e diários de bordo dos veículos e documentos enviados pelo fiscal dos 

contratos; 

i) Emitir relatório acerca das questões pertinentes aos mapas de controle e diário de bordo a cada 30 

(trinta) dias do fornecimento dos combustíveis. 

FISCAL: 

a) Participar da reunião inicial para ajuste de procedimentos de execução com a contratada; 

b) Após o recebimento do contrato, para o qual foi designado como Fiscal de contrato, abrir pasta para 

acompanhamento do contrato, bem como aos eventuais termos aditivos; 

c) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar 

formalmente ao Gestor de Contratos a solicitação de prorrogação com antecedência; 

d) Avaliar os resultados/objetos entregues atestando o recebimento ou informando ao gestor do 

contrato sobre infrações ou discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto para tomada de 

providências (quando o objeto não for cumprido ou não suprir a necessidade tendo como diapasão o 

Termo de Referência ou Projeto Básico); 

e) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 



 

f) Acompanhar os pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para que o valor do 

contrato não seja ultrapassado; 

g) Receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Departamento Financeiro, como couber, para 

pagamento; 

h) Comunicar ao Gestor de Contratos, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, 

somente após os contatos prévios e gestões realizadas com a contratada, como por exemplo, 

notificações por escrito, através de ofício;  

i) Encaminhar ao Gestor de contratos, formalmente as solicitações de acréscimos ao contrato, 

acompanhado das devidas justificativas, observando as disposições do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993; 

j) Estabelecer junto ao contratado(a) prazo para correção de eventuais pendências na execução do 

contrato, bem como analisar os pedidos de modificações no cronograma de entrega e substituições de 

materiais formulados pela contratada; 

l) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento, mediante 

emissão de mapas de controle e diário de bordo, acerca das rotas e consumos diários dos veículos 

envolvidos na contratação; 

GESTOR DO CONTRATO: MARIA NATACHA INGRID PEREIRA ALBUQUERQUE, CPF: 394.832.378-07. 

FISCAL DO CONTRATO: NICHELL TAYGSON BERNARDO NASCIMENTO SOUZA, CPF 097.607.044-80. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o 

valor de R$ 24.944,41 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um 

centavos), de acordo com as quantidades solicitadas pela requisitante. 

O pagamento dos produtos fornecidos ocorrerá no prazo de até 30 dias após a confirmação do recebimento, 
mediante atesto firmado pelo responsável indicado pela administração, devidamente acompanhado da Nota Fiscal 
e respectivo recibo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a entrega, mediante a 

apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pela secretaria solicitante e com recibo em 

anexo, dois dias antes de cada final de mês; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa u nica e exclusiva da 

CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizaça o financeira sera  calculada mediante a aplicaça o da 

seguinte fo rmula: 

 EM = I x N x VP 

Onde:  

Sigla Significado / Descrição 

EM = Encargos Moratórios. 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 



 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

TX  = IPCA 

I = Índice de atualização financeira, assim apurado:  

                                       I = (TX/100) =  

                                               365   
 PARÁGRAFO TERCEIRO: A atualizaça o financeira sera  incluí da na Nota Fiscal/Fatura do me s seguinte ao da 

ocorre ncia. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessa rios ao atendimento das despesas desta licitaça o correra o por conta das dotaço es constantes 

no contrato firmado com base na Ata de Registro de Preços. 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0812204012.271 
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00 
 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD (CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA) 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0824408112.286 
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00 
 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMILIA (CREAS) 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0824408032.283 
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00 
 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS (CRAS) 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0824408022.280 
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00 
 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0812204012.267 
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00 
 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0824108022.273 

NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

 As alteraço es, porventura necessa rias ao fiel cumprimento deste contrato, sera o efetivadas na forma e 

condiço es do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente atrave s de Termo Aditivo, devidamente 

homologado, que passara  a integrar este contrato para todos os fins legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado 
para este fim. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, informando à CONTRATADA as 
normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega dos bens. 



 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações e quantidades 
exigidas, inclusive quanto à marca indicada na proposta. 

PARÁGRAFO QUARTO: Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições 
estabelecidas na Cláusula Quarta deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento do 
material, solicitando, quando possível, a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, fixando 
prazo para o cumprimento da determinação. 

PARÁGRAFO SEXTO: Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações 
indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade 
verificada, comunicando à CONTRATADA o fato por escrito. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos 
nos prazos estabelecidos. 

PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas. 

PARÁGRAFO NONO: Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 
relacionados à execução contratual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aplicar as penalidades previstas no Edital em caso de cometimento de infrações na 

execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta 
apresentada na licitação e, ainda: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, acondicionado 
de forma adequada a garantir a sua integridade física. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto 
contratado, inclusive quando esta ocorrer através de empresa transportadora. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os produtos ofertados em perfeito estado de conservação. 

PARÁGRAFO QUARTO: Substituir, reparar ou complementar, conforme o caso, no prazo de até 2 (dois) dias. 

PARÁGRAFO QUINTO: Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, 
decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados 
pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação. 

PARÁGRAFO OITAVO: Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for 
necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos.   

PARÁGRAFO NONO: Informar previamente à CONTRATANTE, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer 
alteração nas condições de fornecimento.  

PARÁGRAFO DÉCIMO: Comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que 
venham a prejudicar o adequado fornecimento dos bens, de modo a se viabilizar a correção da situação 
apresentada.  



 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Emitir documento fiscal com a discriminação expressa do percentual de 
isenção do ICMS, quando se tratar de operação abrangida pelo art. 63 do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 
44.650/17 (Convênio ICMS 73/04).   

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

I Na ocorrência de fatos imprevisíveis, ou se previsíveis, porém de consequências incalculáveis, comprometendo 
o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, ou ainda na hipótese de caso fortuito, de força maior, ou fato 
do príncipe, as partes de comum acordo, restabelecerão o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na 
forma do disposto na alínea “d” do Inciso II do artigo 65 da  Lei nº 8.666/93.  
 
II Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de fato 
imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, II, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da 
CONTRATADA, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento(s); objeto da 
licitação, cuja modificação poderá ocorrer, comprovadamente, inclusive para redução.  
 
III O critério e procedimentos a serem utilizados para eventuais reajustes dos preços contratados serão 
formalizados, conforme segue: 
  
a) Protocolo de solicitação, formalizado pelo CONTRATANTE direcionando ao PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PASSIRA, via e-mail secadm.passira@gmail.com , requerendo a alteração do preço e justificada variação e 
evidencias, acompanhado de todos os documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabelas, 
além de outros documentos que possam complementar o pedido. 
  
b) Após pedido formal de revisão de preços pelo CONTRATADO deverá ser considerado prazo necessário para 
realização de pesquisa de preço.  
 
c) O valor mensal a ser pago ao contratado será o anteriormente pactuado em contrato até a data da formalização 
do preço revisado, que será posterior à data da pesquisa. 
  
d) Caberá ao setor de compras, realizar pesquisa de preço, extraindo média de preço  na proporção de cada 
solicitação de reequilíbrio pela CONTRATADA. 
  
e) O preço máximo aceito deverá ser igual ou menor que média extraída da pesquisa obtida, considerando ainda 
o aumento apresentado em nota de compra durante o processo e nota fiscal apresentada para solicitação do 
equilíbrio consideerando o percentual de desconto ofertado na contratação.  
 
f) O percentual de desconto ofertado na respectiva proposta vencedora deverá se manter ao longo da contratação 
afins de garantir o Princípio da Economicidade. 
  
IV Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço ratificado no 
Mercado o CONTRATANTE deverá solicitar ao Setor de Compras a efetiva avaliação de custo para possível 
realinhamento cuja modificação poderá ocorrer, comprovadamente, inclusive para redução. Devendo o setor de 
compras: 
  
a) Convocar a CONTRATADA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 



 

mercado; 
  
b) Frustrada a negociação, a CONTRATADA será liberada do compromisso assumido; 
 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
 
V Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente justificado a Prefeitura de Passira poderá:  
 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motives e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  
 
b) Convocar os todos fornecedores visando igual oportunidade de negociação para revisão dos preços.  
 
c) Não havendo êxito nas negociações, o Município de Passira deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
d) Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de atendimento ao pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 

da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de 

interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta a Contratada, por 

tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente 

Federativo. 

II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, tornando 

absolutamente inviável a execução do Contrato. 

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento do(s) bem(ns) fornecido(s) e 

aceito(s). 

§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais normas legais 

pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.    

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

I Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura Municipal de Passira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 
até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos 
seguintes casos: 

II Apresentar documentação falsa; 

III Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

IV Falhar na execução do contrato; 

V Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido; 



 

VI Comportar-se de modo inidôneo; 

VII Não mantiver a proposta; 

VIII Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

IX Cometer fraude fiscal; 

X Fizer declaração falsa.  

XI Para condutas descritas nos subitens 13.1.1, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.3, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, será aplicada multa de 
no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

XII O retardamento da  execução  previsto  no  subitem  13.1.2,  estará  configurado  quando  a CONTRATADA:  

XIII Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data constante 
na ordem de fornecimento;  

XIV Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 
10 (dez) dias intercalados.  

XV Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem 
13.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 13.7. 

XVI A falha na execução do contrato prevista no subitem 13.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 13.7 desta cláusula, respeitada a 
graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.  

 
Tabela 1 

 
GRAU DA 

INFRAÇÃO 
PONTOS DA 
INFRAÇÃO 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

  
XVII O comportamento inidôneo previsto no subitem 13.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA executar 

atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

XVIII Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes:  

 
Tabela 2 

 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 3 



 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratados. 

6 
Por dia e 

por tarefa 
designada 

4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto 
do contrato 

5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado 

5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. 

1 
Por item 

e por ocorrência 
 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada 1 
Por item e 

por 
ocorrência 

9 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO 

1 
Por 

ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários 

1 
Por 

ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO 

2 
Por 

ocorrência 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade 
fiscalizadora, 

3 
Por item e 

por 
ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual nos termos e prazos estipulados, quando 
exigido. 

1 Por dia 

 
XIX A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e 

contratar estabelecida no item 13.1 desta cláusula. 

XX As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 
penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  

XXI Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, 
devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;  

XXII. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for 
prestada sob a forma de caução em dinheiro;  

XXIII. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada 
da garantia contratual eventualmente exigida;  



 

XXIV Caso a faculdade prevista no item 13.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 
eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de 
pagamentos devidos ao contratado; 

XXV Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 13.12 e 13.13 acima, o 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial; 

XXVI Decorrido o prazo previsto no item 13.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;  

XXVII Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 
solicitação da contratante; 

XXVII A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do 
valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será 

efetuada em extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 

(vinte) dias daquela data, correndo à conta do Fundo Municipal de Assistência Social de PASSIRA a respectiva 

despesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os 

serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 

Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 

4.320, de 17 de março de 1964. 

A Contratada reconhece o direito Prefeitura Municipal de Passira de paralisar a qualquer tempo ou suspender o 

fornecimento, mediante o pagamento único e exclusivo do produto já fornecido. 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados Prefeitura Municipal de Passira ou a 

terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o 

município de Passira de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

A contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada na licitação. 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto 

contratado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de PASSIRA - PE, como competente, para 

dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito 

legal, na presença das testemunhas que também assinam. 

 

PASSIRA,06 de Julho de 2021. 



 

 

__________________________________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA 

MARIA NATACHA INGRID PEREIRA ALBUQUERQUE  
CONTRATANTE 

 
 

____________________________________________________ 
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA  

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
CONTRATADA 

 
  

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________  
CPF/MF: 
 
________________________________  
 CPF/MF:                 



 

 


