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I. DO OB"IETO
l.l. A^presenre licitaçào rem por objero a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
HIGIENE E DESCARTÂVEIS para atendcr as necessidades da PreÍêitura N{unicipal e das
Secretarias Municipais de Educaçào, Assistôncia Social e Saúcle. conforme especificações c

quantidades discriminadas neste Termo de Relerência.

2. JUSTIFICATTVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI CAÇÀO:
A presente solicitação se dá pela aquisição de material de limpeza, higiene e descarláveis
necessários para reposição do estoque do Almorarifado com a finalidade de suprir as

necessidades constantes de asseio e salubridade das dependências dos deparlamentos desta
secretaria, assim como, DIDE. conseiho municipal. departamento de merenda escolar, e dá
suporte as escolas, proporcionando assim a continuidade e a an-rpliação na prestação dos ser-viços
públicos. Í
PREFEITURA MUNICIFAL:
A presente solicitação se faz necessária paÍa a aquisição de produtos de limpeza, higiene e

descartár,'eis a fim de suprir as necessidades das dependências da secretaria Municipal de
Administração. Mediante isso, a aquisição desses itens e seus quantitativos são indispensáveis.
SECRETARTA MUNICIPAT- DE ASSTSTENCTA E PROMOÇÃO SOCIAL:
A Aquisição destes itens se faz necessária para suprir as necessidades constantes de higiene e
limpeza dos depaÍamentos da Secretaria de Assistência Social, CREAS, CRAS, Conselho
Tutelar, Casa de Passagem e Serviço rie Convivência. A solicitação dos itens de higiene pessoal
se justifica, devido a casa de passagem funcionar 24h. permitindo que crianças" adolescentes e

adultos possam Íicar permanentemente instalados. Os acolhidos encontram na casa de passagem"
higiene, roupas limpas. alimentaçâo e podem dormir em carrtas com lençóis e Í-ronhas lavados
diariamente, dessa forma a casa de passagem necessita proporcionar condições adequadas aos
acolhidos. Mediante isto, a aquisiçào Cestes itens como seus quantitativos são justificáveis para
funcionamento de toda Secretaria- de Assistência Social.
SECRETARIA MUNICIPÂL DE MEIO AMBIENTE:
Justificamos a aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis para suprir as
necessidades constantes da Secretaria N4unicipal de Meio Ambiente, proporcionando condições
adequadas para o desenriolvimento de suas atividades. -{ solicitação foi elaborada a pafiir das
necessidades diarias deste setor, côm o objetivo da manutençrio, da limpeza e higiene dos
ambientes de trabalho e áreas comuns desta secretada.
SECRETÀRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A presente solicitaçào se 1àz necessária para a aquisição de produtos de limpeza. higiene e

descartáveis a fim de suprir as necessidades das dependências da secretaria Municipal de Saúde,
uma vez que a falta destes itens essenciais poderia ocasionar a não aptidão de funcionamento
conforme se requer em ambientes hospitalares.

3.1. A contratação, objetc deste Telmo de Relàrência. tem amparo legal. integralmente, na Lei n'
8.666193 e nas Leis de licitação e demais legislações aplicáveis a este evento.

.í.1, - O quantitativo e a descrição técnica dos produtos, estão discritos no quadro abairo:
'.,:-::.:.) ..!:::')r:: ';.:: :., ...,.,a,,a:',.r,rlarrr' .:i-rr;jaü-plr' la,llt),... - t.-l

RnaRioVer rL'ih.. lsquira.olli llllo lioríi.o,rt. (l.r:ro krir lilii. a)l:,|: 6il52J-0i)0 iilio|ado do i-aralás,P:\

.',.")



I
€a-

Eldõtâtlo
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
sE( RETARTA DE ADMINlsrneçÀo - sEMAD

DEPARTAMENTo DE r-rcnnçÃo - crl

3

lsons 4120 'Pdro que lodos vej<ln1 e soibon o mao do SENHOR Íer isto

Rua Rio Vermelho, Esquim com Belo Hoúonte - Cenlro * km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

5

N' DESCRIÇAO DO MATERIAL UNID
MEIO
AMB ASSIST. SAUDE

TOTAL

Absorvente higiênico intimo.
Descrição complementar: íntimo
de uso higiene pessoal, com abas,

cobertura suave. pacote contendo
08 unidades, para fluxo de 100%

de absorção, diumo.

Unid. 0 0 0 40 0 40

1

Acido muriático, frasco com
1000 ml. Composição: ácido

cloridrico e veiculo. Caixa com
I 2 unidades.

Cx t50 300 02 It0 20 552

Agua sanitária, com cloro ativo,
açào alvejante, desinfetante e

bactericida de uso geral, sem
perfume. Formulada com

hipoclorito de sódio e água.

Apresentar no rótulo as

instruções de uso, lote, data de
fabricação e validade.

Embalagem com 0l litro.

Cx 365 600 05 166 290 1.426

4

Alcool 70Yo líquido. Apresentar
lote, data de fabricação, validade
e registro anvisa/ms impressos na
embalagem. Frasco com 0l litro.

Cx 260 500 05 40 250 1.055

Avental de tecido: tipo algodão,
com alça no pescoço e tiras para
regulagem nas costas, sem bolso.
Cor branca. Tamanhos: p, m e g.

Unid 130 200 05 150 150

6
Balde para esfregão com

escorredor 201
Unid l5 0 03 04 46

7

Balde plástico l0 litros
composição: material a base de
propileno. com alça de aluminio

de alta resistência, com
capacidade de l0litros para

limpeza doméstica, deve
apresentar resistência compatível

com o volume a comportar e a

uso ao que se destina.

Unid 120 120 05 140 150 535

ADM EDUC

635
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Bobina de filme pvc, esticável
380x 10x800 m atóxico, inodoro,
transparente, com alto poder de

resistência e vedação para
proteger alimentos. Indicado para

embalar alimentos 800m.

122 50 140 s24

Calçado ocupacional tipo bota
classe (impermeável)

confeccionado com plicloreto de
vinila (pvc) e borracha nítrica.
Possui injeção em duas etapas -
sola e cano- com fusão em uma

peça só, totalmente impermeável,
resistente a flexão, tração e

abrasão, leve, macia no de 35 a
4t

Par 215 180 50 40 120 605

Cera líquida, nas versões:
incolor, verde, vermelha e

amarela (conforme solicitação).
Deve proporcionar brilho e

proteção, aplicável em todos os
tipos de piso e superficies.

Apresentar no rótulo as

instruções de uso, lote, data de
fabricação e validade. Frasco
com 750 ml. Caixa com l2

unidades.

Cx ll0 2s0 l0 0 140 sl0

Cesto para lixo de plástico com
tampa capacidade de 100 litros

Unid 120 100 02 20 140 382

l3 Cesto para lixo telado com
capacidade de l0lts Unid l3 140 05 t70 180 50n

t4
Cesto para lixo telado com

capacidade de l5lts, medindo
27,5x 29x27,5

Unid ll5 05 t20 140 530

l5

Colher de plástico, descartável
para refeição, resistente, cor

branca ou transparente, atóxica,
pacote com 50 unidades

Pct t90 300 t') 100 400 t.202

8 Unid 09 120 02 r00 150 381

l0

il

a oou lástico reforçado.

lsons 4720 Poro que todlos veJom e saibom o mao do SENHOR Íez lsto

Rua Rio Vermelho, Esquha com Belo Horizonte - Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldondo do CarajásiPA

Unid 200 t2

l2

t50

Balde plástico para limpeza com
no minimo l2 l. fabricado em

material resistente, com alça em
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l9

Condicionador para cabelos,
composiçào básica tensoativo

catiônico, coadjuvantes,
conseryante, água, fragrância e

demais substâncias químicas
permitidas. Uso adulto. Frasco
com 200m1 contendo a marca,

dados do fabricante, procedência.
lote e validâde.

0 0 50 0 50

lsotos 4l ?O Poro que lodosvejom e soibom o fiao do SÊNHOR Íez islo

Rua fuo Vermelho, Esquina com Belo Hoúonte - Cqtro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldondo do CarajáVPA

Copo plástico descartável l80ml.
Fabricado em resina

termoplástica, homogêneo, isento
de rachaduras, bolhas, defeitos e

demais características que
prejudiquem a qualidade do

produto. Cor branca ou cristal.
Aprovado pelo inmetro,

Cx 510 200 05 300 250 t.265

lÍt

Copo plástico descartável 200
ml. Fabricado em resina

termoplástica. homogêneo, isento
de rachaduras, bolhas, defeitos e

demais características que
prejudiquem a qualidade do

produto. Cor branca ou cristal.
Aprovado pelo inmetro.

Cx 710 250 05 t50 200

Copo plástico descartável 50 ml.
Fabricado em resina

termoplástica, homogêneo, isento
de rachaduras, bolhas, defeitos e

demais características que
prejudiquem a qualidade do

produto. Cor branca ou cristal.
Aprovado pelo inmetro.

Cx 705 200 05 100 120 t.130

20

Pasta dental; em creme; uso
adulto; sem aroma; pesando 90

gramas; embalado em caixa
papel cartiio plastificada na

embalagem deverá constar data
de fabricação, validade e número

de lote.

0 0 30 0 30

2t

Desentupidor de pia -
desentupidor para pia com bocal
de borracha, cabo plástico de 20

cm,

Unid 165 60 04 30 ttt) 339

t.3 l5
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23

26

Desinfetante liquido a base de
piúo, possui tecnologia antiodor

que prolonga a perfumagâo e
combate o mau cheiro de

banheiros, animais domésticos e
gordura, unidades plásticas de
llitro, caixa com l2 unidades.

Cx 4s0 04 300 350 1.539

Desinfetante para uso geral, que
desinfeta, limpa e perfuma. Com
poder germicida e bactericida.

Apresentar no rótulo as

instruções de uso, lote, data de
fabricação e validade. Frasco

com 02 litros, caixa contendo l2
unidades.

Cx 430 300 02 200 1.182

24
Desodorizador de ar, frasco com

360 ml, 2939 (tipo spray bom
ar), aerosol, liquido, liwe de cfc.

Unid 29t) 360 2so 1.050

25
Desodorizador em pedra de 35g

para vaso sanitário.
Unid 650 650 50 650 2.600

Detergente lava louças, neutro,
com tensoal.ivos biodegradáveis.
Testado dermatologicamente e

com bom rendimento. Apresentar
no rótulo as instruções de uso.

lote, data de fabricação e
validade. Frasco com 500 ml,

caixa com 24 unidades.

Cx 735 400 04 200 350
1.689

27
Embalagem plástica para freezer

com capacidade para 3 kg.
Embalagem com 50 unidades.

Pct 4l 100 0 30 100 641

28
Embalagem plástica para freezer

com capacidade para 5 kg.
Embalagem com 50 unidades.

Pct 610 t50 0l 30 ta0 871

29

Escova dental macia, para adulto
em cores variadas, cerdas de

nylon macias, com no mínimo 32
tufos de cerdas distribuídas em

quatro fileiras, cabo com
aproximadamente [ 6,5

centímetro de comprimenlo.

0 0 40 40

435

lsons 4120 Pora que todosvejoni e soibom o ntào do SENHOR lez isto '

Rua fuo Vtrmelho, Esquina com Belo Hoúon€ - Centro - km 100, CEP: 68524-000 Eldorado do Carajás/PÂ

250

50 100

600

0
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Escova sanitária. com cerdas em
nylon, redonda, com estojo

plástico e cabo de polietileno
reforçado (não fl exível).

Unid 225 ltto 05 40 150 600

Escovão de piaçava fabricadas
em polietileno ultra resistentes,

estes equipamentos foram
desenvolvidos para limpeza

pesada em locais com
acabamento rustico, tais como

pedras, pisos inegulares, limpeza
de rejuntes, bordas da piscina, e

outros locais onde as fibras não
têm eficácia.

Unid 220 100 05 60 100 485

33

Esfregão remoção de resíduos,
espuma de poliuretano, lava piso,

azulejo, parede, cozinha e

banheiro esponja faxina com
cabo plástico, largura x Altura: 7

cmx5cm.

Unid 120 60 05 60 t50 39s

Esponja de là de aço carbono
fonnato retangular aplicação
utensilios e limpeza em geral,

características adicionais textura
macia e isenta de sinais de
oxidação, pacote com 08

unidades.

Pct 150 200 200 t.t62

Esponja para [ouça, dupla face
(lado verde e amarelo),

antibactérias. Tamaúo mínimo
I l0 x 75 x 22 mm. Embalagem

com 03 unidades.

Unid 700 200 t2 300 400 t.612

36
Flanela para limpeza geral
40x60cm acabamento nas

bordas, dupla face flanelada.
Unid 550 300 t2 300 400 1.562

37
Formol, inibidor 37%o galão de

05 litros
Lt 0 0 02 0 50

38

Garfo de plástico descartável,
para refeição, resistente, na cor
branca ou transparente, atóxico,

pacote com 50 unid.

Pct 660 200 50 300 200 I .410

l0

32

34

Escova de nylon oval, para lavar
roupas, com cabo plástico

resistente.
100 05 60 80Unid

lsotos4120'Poroaluelodosveloit e soibom o moodo SENHAR fez islo

Rua Rio Vermelho, Esquina com Belo Horizonte - Ceotro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldondo do Carajás/PA

600 t2

35

52

t20
365
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aproximadamente 19,5 x 20 cm,

na cor branca, papel I' qualidade,
lolha dupla. Cada pacote

contendo minimo 100 folhas.
Prazo de validade de

aproximadamente: I 2 (doze)
meses na data do recebimento.
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40

4l

Pct 100 200 200 1.350

lsotos 41 20 'Poío que lodos vepfi e soibom o moo do SENHAR kz tslo

Rua Rio Vqmelho, Esquina com Belo Horizonte - CeotÍo - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

Hipoclorito de sódio 5%,
concentrado para diluição. Ideal
para desinfecção de hospitais,

ambulatórios, consultórios
odontológicos, clínicas e postos
de saúde. Podendo ser aplicado
em pisos, paredes, mobilias e
artigos não criticos em geral.

Deve possuir eficácia
comprovada contra cândida

albicans, trichophyon
mentagrophytes, pseudomonas

aeruginosa, escherichia coli,
staphylococcus aureus,

salmonella choleraesuis,
mycobacterium smegmatis e

mycobacterium bovis. Composto
por hipoclorito de sódio,

estabilizante e água. Apresentar
no rótulo as instruções de uso,

lote, data de fabricação e
validade. Galão com 05 litros.

Unid 0 0 l0 0 t20 130

Inseticida, aerossol, fu nçâo
múltipla e eficiência de até 06
semanas. com proteção contra

baratas, formigas, moscas e
mosquitos. Apresentar no rótulo

as instruções de uso, lote, data de
fabricação e validade.

Embalagem com no mínimo 300
ml

Unid 600 300 :+ t50 300

12
l-atâo de lixo (tambor grande)

200litros, com material
polietileno

Unid t4 50 02 20 100 t86

650 200

1.374



fa-
Eldõtãitlo

do Carajás
Prefeitura de Eldorado do Carajás

sE( RETARTA DE ADMrNlsrnnçÀo sEMAD
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo - crl

+t

47

Limpa alumínio, sua fórmula
modema e eficiente remove as

manchas dos alumínios
proporcionando um maior brilho,

age tambem como um
desengordurante e desincrustaste,

produto biodegraôável para
utensilios exclusivos de

alumínio. Apresentar no rótulo as

instruçôes de uso, lote, data de
fabricação e validade. Frasco

com 500 ml, caixa com 24
unidades.

Cx 315 290 200 t20 927

Lixeira multiuso inox prata 20 l,
pedal de inox.

Unid 106 40 02 20 50 218

45
Lixeim plástica com pedal ,15

litros, na cor branca.
Un id il3 60 02 20 60 255

46

Lixeira coletora para copos
plásticos de agua, dimensões de

90 x 15 x 15 cm; 550 g, cor
branca, material polietileno.

Unid 209 100 02 t0 120 441

Lustra móveis (madeira e vidro),
com fragrância de longa duração,
brilho intenso e proteção contra
manchas de água. ApresentaÍ no
rótulo as instruções de uso, lote,

data de fabricação e validade.
Frasco com 200 ml

Unid 205 210 l0 0 Íi0 505

48

Luvas de látex: luva para
proteção das mãos contra agentes

biológicos - luva de látex
produzida em borracha resistente
sem forro. Na cor amarela, com

superfi cie antiderrapante.
Dimensôes 0,70 mm de

espessura e 3l cm de
comprimento - tamaúo p. m, g.

Par 1.060 2.+0 l0 150 400 1.860

lsotos 4120 'poío que lodosve)on) e soibam a noo do SENHOP Íez tsto

Rua fuo V«melho, EsquüE com Belo Horizonte - Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajrís/PA

02
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53

Luvas descaúável de vinil,
fabricada em PVC, não estéril

liwe de látex, sem pó
(bioabsorvível), ambidestra,
aprovada pelo Ministerio do

Trabalho (C.A) descartável e de
uso único plástica. Caixa com

100 unidades.

Cx 260 200 06 50 150 666

lsotos 41 20 'Poro que lodos vejam e soibam a fioo do SENHOR lez isto

Rua fuo Vermelho, Esquina com Belo Hoúode - Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Etdorado do Canjris/PA

0

Luvas de segurança,
confeccionada em látex natural
nitrílico, revestida intemamente

com flocos de algodão.
Antiderrapante tipo diamante na
face palmar e ponta dos dedos,
formato anatômico. Luva ideal

para ser utilizada em serviços de
limpeza ou trabalho com

produtos químicos com fono
nitrasal, tamanho P, M, G.

Par 100 t00 50 r50 400

5l

Marmitex de isopor com tampa
100% reciclável 750 ml,
dimensões: I 88x62mm,

embalagem com 100 unidades.

Pct 310 4s0 0l 200 400 1.361

52

Máscara descartável: não esteril,
material: nào tecido 100%
polipropileno, cor: branca,
descartável e de uso único.

Embalagem com 100 unidades.

Cx 440 200 05 250 700 1.595

Máscara Descartável tripla com
elástico e clip nasal azu[,

máscara tripla descartável em
tecido não tecido (tnt),
confeccionado no estilo

retangular, inteiramente em tnt,
possui três camadas. Embalagem

com 100 Unidades.

Cx 250 05 100 600 955

54

Multiuso, limpador de uso geral,
desengordurante.

Dermatologicamente testado e

biodegradável. Apresentar no
rótulo as instruções de uso, lote,

data de fabricaçào e validade.
Frasco com 500 ml

Unid 450 2s0 l0 200 150 1.060
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Pá de lixo quadrangular,
confeccionada em polietileno

resistente e com cabo longo de
madeira. Tamanho mínimo da pá

30 x 30 cm.

57

60

lsotos 4i 20 Poro que todosvejom e soibom o moo alo SENHOR íez islo

Rua Rio Vermelho, Esquina com Belo Hoúonte - CentÍo - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

55 220 120 05 20 t20 485

56

Pano de chão, material algodão
cru, comprimento 60 cm, largura

40 cm. cores diversas,
caracteristicas adicionais

absorvente. lavável e durável,
com bainha nas laterais.

Unid 650 210 300 1.434

Pano de prato, material algodão
cru, comprimento 60cm, largura

40cm, cores diversas,
caracteísticas adicionais:

absorvente, lavável e durável
com bainha nas laterais.

Unid 460 s00 300 120 1.400

58
Papel higiênico neutro, folha
dupla rolo de 30mxl0cm, cor

branca embalagem com 64 rolos
Pct 800 600 04 200 3s0 1.954

59

Papel toalha interfolha, textura:
folha simples alta qualidade-
gofrado, gramatura: 32 a 34

g/m'?, contendo 1.250 folhas de
20,5x22cm cada, 5 maços de 250
folhas branca com duas dobras.

Unid 460 100 t2 120 100 792

Papel toalha, l9x22cm. - 120
toalhas por pacote. Pacote com

02 rolos
Unid 300 200 l0 I00 200 8t0

6l

Potes plásticos descartáveis,
200m1, sem tampa, em

poliestileno, atóxico, cor branca
ou transparente, de acordo com
as noÍTnas da abnt, pacote com

50 unid.

Pct 150 02 150 400 702

tl

Potes plásticos descartáveis,
500m1, com tampa, em

poliestileno, atóxico, cor branca
ou transparente, de acordo com
as noÍrnas da abnt, pacote com

50 unid.

Pct 20 150 02 150 400 722

Unid

250

20
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63

55

69

Prato descartável, no 15cm
fundo, poliestileno, atóxico, cor

branca ou transparente, de acordo
com as noÍTnas da abnt, pacote

com l0 unid.

Pct 450 05

64

Prato descaúável, no lScm raso,
poliestileno, atóxico, cor branca
ou transparente, de acordo com
as noÍrnas da abnt, pacote com

l0 unid.

Pct 450 200 l0 200 l. r60

Pct 200 300

Prato descarlável, no 2lcm raso,
poliestileno, atóxico, cor branca
ou transparente, de acordo com
as noÍTnas da abnt, pacote com

l0 unid.

4s0 l0 250 I .210

66

Prato descartável, n" 26cm,
fundo, material poliestileno,

atóxico, cor branca ou
tÍansparente, de acordo com as

normas da abnt. pacote com l0
. unid"

Pct 450

, r. fl.{i:í

200 100 055I

67
itodo de borraclia <Íupla; de 40
cm, cabo de madeira oú metal

revestido com plástico.
Und 370 100 05 100 r20 695

Rodo para piso de 60 cm cqm
cabo de madeira.

Unià.: 265 50 05 50 t20 490

Pce'
;,1;

220 r50
t,

Rolo de papel aluminio, com
medidas aploxignadas em

45cmx7.5 m
l2 100 r00 582

70

Sabão em pó - caixa ou pacote
5009. Composição: lava roupas

com bio ativo. Max. Composiçào
tensoativo coadjuvante,

sinergista brraqueador, enzimas
alcalinizantes perfumes e água.

Unid t.ó00 24 3.000 1.000 9.624

7t
Sabão glicerinado em barra
neutro I kg com 5 unidades

cl2009.
Pct 720 400 t2 100 250

72
Sabonete em barra, com óleos

hidrâtcotes e aromâícos.
- -EmbãIapem com-9O§amãs. -

Unid 0 150

Rr.ra Rio Verruclho. Esquina corl Rclo Hop6pt{gr.§uftfp, qhpiJp& [-&fi;,4§*í,,-0ÁP a EldgrylCCtt/Íróif1 ]Rtl .

200 300 600 I.555

il

300

i,

05

'F 
íF

300

68

4.000

1.482

0 ll) s0
i

0
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Saco de pano para limpeza,
100% algodão, 0l metros de
comprimento por 50cm de

largura.

Unid 280 l0 10 200 730

Saco embalagem capacidade 30
kg saco em poiietileno, multiuso,

0,08 micaras de espessura,
capacidade de 30 kg e/ou litros,

tamanho aproximadamente
50x80 cm, embalagem contendo

no mínimo 100 unidades.

Pct 4t0 150 02 100 842

76
Saco embalagem, plástico

transpaÍente com capacidade de
301 pacote de 100 unidades.

Pct 310 150 02 t00 7t2

Saco para lixo 100 I (0.07 a 0.12
micras), na cor preto resistente.

Saco plástico para
acondicionamento de resíduos
comllns. Confeccionado com

resinas termoplásticas recicladas
ou resinas termoplásticas

virgens. com capacidade nominal
de 20 kg, conlorme classificação
para comercialização dos sacos
classe i da abnt nbr 9l 9l :2008.
Capacidade volumétrica de 100
litros, medindo 0,75x 1,05 m e
espessura 0,l2 micras. Solda

contínua, homogênea e uniforme,
proporcionando perfeita vedaçào

e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio.
Fáci[ separação e abertura das

unidades sem provocar danos ao
saco. Apresentar no rótulo da

embalagem os dados do
fabricante, lote e descrição do

material. Pacote com 100
unidades.

Pct 800 200 02 250 1.402

Pct 700 150 200 1.335280 057u

Saco para lixo I 5 I, na cor preto
resistente. Saco plástico para

acondicionamento de resíduos
comuns. Confeccionado com

1es.innq. termnÍrlá§,tiees recicladas

73

75

77

Sabonete liquido, concentrado,
essências naturais. aroma

lavanda. 250 ml
Unid 650 120 l0 50 t00 930

lsotos 4120: 'Porc que todosveJom. e soibofi omàodo NHOQ íez ista

Rua fuo Vermelbo, Esquina com Belo Hoúonte Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA
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ou resinas termoplásticas
virgens. Capacidade volumétrica

de l5 litros, com espessura de
0,004 micras. Solda contínua,

homogênea e uniforme,
proporcionando perleita vedaçào

e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio.
Fácil separaçâo e abertura das

unidades sem provocar danos ao
saco. Apresentar no rótulo da

embalagem os dados do
fabricante, lote e descrição do

material. Pacote com 100

unidades.

79 300 02 1.752

Saco para lixo 20 l, na cor preto
resistente. Saco plástico para

acondicionamento de residuos
comuns. Confeccionado com

resinas termoplásticas recicladas
ou resinas termoplásticas

virgens. Capacidade volumétrica
de 20 litros, com espessura de
0,004 micras. Solda contínua,

homogênea e uniforme,
proporcionando perfeita vedação

e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio.
Fácil separação e abertura das

unidades sem provocar danos ao
saco. Apresentar no rótulo da

embalagem os dados do
fabricante, lote e descrição do

material. Pacote com 100
unidades.

Pct. 700 ls0

Saco para lixo 50 l, na cor preto
resistente. Saco p[ástico para

acondicionamento de residuos
comuns. Confeccionado com

resinas termoplásticas recicladas
ou resinas termoplásticas

virgens. Capacidade volumétrica
de 50 litros, com espessura de
0,004 micras. Solda continua,

homogênea e unif,orme,
proporcionando perfeita vedaçào

e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio.

Unid 700 280 02 150 350 t.48280

lsotos 4120 'Paro que loclos vejani. e soibam o mao do SENHOR Íez ista

Rtu fuo Vermelho, Esquina com Belo Horizonte - Cedro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Camjás/PA
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Fácil separação e abertura das
unidades sem provocar danos ao

saco. Apresentar no rótulo da
embalagem os dados do

fabricante, lote e descrição do
material. Pacote com 100

unidades.

8l

85

86

lsotos tl20 Paro que lados vejom e soibom o maodo SENHORIez ista

Rua fuo Vermelho, Esquina com Belo Hoúotrte - CeotÍo - km 100, CEP: 68524400 - Eldorado do Carajrás/PA

Shampoo para cabelos,
composição básica tensoativo

aniônico, coadjuvante,
conseryante, água, fragrância e
demais substâncias químicas

permitidas. Uso adulto. Frasco
com 350m1 contendo a marca.

dados do fabricante, procedência.
lote e validade.

Unid 0 0 50 0 50

82

Soda caustica embalagem de I

kg em escama. Potes plásticos de
I kg. Composição: hidróxido de

sódio. 96-98%

Unid 160 150 l0 40 r20 480

tt3 Unid 210 250 t2 150 150 772

Solução para limpeza de vidros
com pulverizador em gatilho.
Embalagem plástica resistente

com 500 ml

84
Tampa media 35 mm p/ tanque

pia lavatório eva-silicone.
Unid 220 l0 t00 120 450

l0 120 4t0Tampa plástica t2 branca para
válwla de tanque.

Unid 180 100

Unid l4 250 20 80 200 564
Toalhas em tecido para enxugar

ntaos

87 Pct 05 50 300 505

Touca descartável: - touca
descartável confeccionada em

tnt- com gÊmatura de 20 ou 30
grlm2 em formato de

circunferência (disco) tamaúo
único de dimensão suficiente

para abrigar toda a cabeça,
fechamento nas bordas com

elástico recoberto e preso a touca
com costura simples, pacote com

100 unidades

05 40 120 41488
Vasculhador de teto - vassoura
caipim de palha cabo reto, em

madeira tratada e polida,
Unid 140

150

109
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Vassoura de pelo, abo e base de
madeira, sendo a base retangular,
comprimento mínimo de 25cm, e

base mínirna de 03 cm

460 2s0 l0 50 140 9t0

89
Vassoura de palha macia com

cabo de madeira. largura mínima
de 40 cm.

Unid 445 250 05 .+0 100 840

Especifi cações dos produtos:
) O fornecimento será através de solicitação, discriminando o quantitativo da necessidade do
órgão solicitante.
) A aceitação do obj eto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas

constantes deste Termo de Referência e à proposta da licitante
) O produto deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de produção atual do

fabricante, e em perleitas condições de uso.
) O produto deverá ter garantia mínima de 0l (Um) ano;
F Os pedidos serão parcelados, podendo chegar até os quantitativos descritos.

5.1. Os produtos serão fomecidos de acordo com a necessidade dos órgãos, a partir da assinatura
do instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o caso, não se admitindo
recusa da(s) parte(s) deste(s) em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica;
5.2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da prefeitura e das secretarias
municipais.
5.3, Os produtos serão entregues no almoxarifado da prefeitura e das Secretarias Municipais,
ocorrerão em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e

domingos e feriados, em virtude da necessidade de serviço.
5.4. A entrega dos produtos deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade
Administrativa, através de ordem de compra, assinado pelo gestor do órgão.
5.5, A qualidade do produto fomecido é de inteira responsabilidade do contratado;

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos;
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/FatuÍa com descrição do objeto e quantidade
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos;
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da

contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação
deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

Uma vez celebrado. o Prazo de Vigência deste objeto será de l2 (DOZE) MESES

Ll. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de
Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SE('RETARIADEADMINISTRAÇAO SEMAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

lsarcs 4120 'Poro qLÉ lodosvqofi e soibom o moo do SENHOR fez islo '

Rua fuo Vermelho, Esquina com Belo Hoúoute - Cetuo - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PÀ
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8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais,
comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 da l-ei
8.666193, se for o caso.
8.5. A Contratada Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar,
de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitaçâo.
8.6. Responder integralmente pelas obrigaçôes contratuais, nos termos do art.70 do Código de
Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem
reclamações trabalhistas contra a ContÍatante.
8.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitaçào, contratação, registro profissional de
pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas lris
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.8, Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de
qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
8.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempeúo dos serviços objeto do presente Contrato.
8.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente. integralmente, em todos os seus atos.

8.1l. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fomecimento de
mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
8.12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.13. Não prestar declaraçôes ou informaçôes sem prévia autorizaçâo por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
8.14. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados
segundo as norÍnas da [.ei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela
CONTRATADA;
8.15. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou
omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.16. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela ContÍatante.
8.17. Após a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratada terá o prazo de até 15

(Quinze) horas para entrega dos produtos.
8.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos
produtos acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital, ficando o(s) Contratado(s)
sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

F,&?S
9.1. Responsabilizar-se pela lavratuÍa da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas

disposições da t-ei 8.666/93 e suas alterações.
9.2. Assegurar os recursos orçameniários e financeiros para custear a prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta
atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas
com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na prestação.
9.5. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

lsons 41 20 'Pora que lodos ve|om e soibom o mao do SENH,R lez /sla

Rua Rio Vermelho, Esquina com Belo Hoúonte - C€Írtrc - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA
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10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicálreis no curso da licitação e da

contratação é aquela prevista no Edital.

Eldorado do Carajás - PA. l6 de dezembro 2021

Fabio Santos Leal
SECRETARIA MI.-INICIPAL DE ADMINISTRACÀo

Dinaqueile Barros da Silva Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

Ll"^ JN 4*"t,

D
laugo fi6,4pJ- t-

Paulo Franklin Lirna Oliveira das Chagas
SECREI'ARIA DE MEIO ANíBIENTE

Chagas Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aires
FI-INDO ICI
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