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PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

ATOHOMOLOGATÓRIO

HOMOLOGOopresenteprocedimentoconsubstanciadoatravésdoProcessoAdministrativonº
083/2020edalicitaçãomodalidadePregãoPresencialnº017/2020,tipomenorpreçoporlote,
ratificandotodososatospraticadospelaPregoeiraeEquipedeApoio,naformadoIncisoVI,
do art. 43, da Lei 8.666/93, que concluiu como vencedoras as empresas:DGF COMÉRCIO E
SERVIÇO DE LIMPEZA LTDAME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.440.166/000101, com sede na
Rua DrºClywtonSohter, nº250, Térreo, Centro, Castro Alves, CEP: 44.500000, no valor total
globalde R$ 417.000,00(quatrocentosedezessete reais),referenteaoloteI.WBCOMÉRCIO
VAREJISTAEATACADISTALTDAME,inscritanoCNPJsobonº14.990.524/000181.,comsede
naRuaMoreiraCoelho,nº127,Sala14,Centro,AmargosaBa,CEP:45.300000,novalortotal
globaldeR$40.500,00(quarentamilequinhentosreais),referenteaoLoteII–R$31.400,00e
loteIII9.100,00;JSROSAECIALTDA,inscritanoCNPJsobonº16.347.270/000103,comsede
na Rua DrºBertino Passos, nº 123, Casa, Centro, Amargosa, CEP: 45.300000,  no valor total
globaldeR$71.590,00(setentaeummilreaisequinhentosenoventareais),referenteaos
LotesIVR$31.250,00,loteIV–R$40.340,00;RELYLIMPMATERIAISDELIMPEZALTDA,CNPJ
03.275.718/000189, com sede na Av. Carlos Amaral Rua do Cajueiro , n.º 1580, loteamento
Teresópolis,SantoAntôniodeJesusBA,novalortotaldeR$R$57.150,00(cinquentaesete
milcentoecinquentareais,referenteaosLotesVIR$57.150,00,paraqueaHOMOLOGAÇÃO,
nele referida produza seus efeitos jurídicos e legais.Milagres Bahia, 16 de setembro de
2020.CézarRotondanoMachado.PrefeitoMunicipal
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ATOADJUDICATÓRIO

ADJUDICOopresenteprocedimentoconsubstanciadoatravésdoProcessoAdministrativonº083/2020eda
licitaçãomodalidadePregãoPresencialnº017/2020,tipomenorpreçoporlote,naformadoincisoXX,do
art. 4º, da Lei 10520/02, que concluiu como vencedoras as empresas:DGF COMÉRCIO E SERVIÇO DE
LIMPEZA LTDAME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.440.166/000101, com sede na Rua DrºClywtonSohter,
nº250,Térreo,Centro,CastroAlves,CEP:44.500000,novalortotalglobaldeR$417.000,00(quatrocentos
edezessetereais),referenteaoloteI.WBCOMÉRCIOVAREJISTAEATACADISTALTDAME,inscritanoCNPJ
sobonº14.990.524/000181.,comsedenaRuaMoreiraCoelho,nº127,Sala14,Centro,AmargosaBa,CEP:
45.300000,novalortotalglobaldeR$40.500,00(quarentamilequinhentosreais),referenteaoLoteII–
R$31.400,00eloteIII9.100,00;JSROSAECIALTDA,inscritanoCNPJsobonº16.347.270/000103,com
sede na Rua DrºBertino Passos, nº 123, Casa, Centro, Amargosa, CEP: 45.300000,  no valor total global
deR$ 71.590,00 ( setenta e um mil reais e quinhentos e noventa reais), referente aos Lotes IV R$
31.250,00,loteIV–R$40.340,00;RELYLIMPMATERIAISDELIMPEZALTDA,CNPJ03.275.718/000189,com
sedenaAv.CarlosAmaralRuadoCajueiro,n.º1580,loteamentoTeresópolis,SantoAntôniodeJesusBA,
novalortotaldeR$R$57.150,00(cinquentaesetemilcentoecinquentareais,referenteaosLotesVIR$
57.150,00,paraqueaADJUDICAÇÃO,nelereferidaproduzaseusefeitosjurídicoselegais.MilagresBahia,
16desetembrode2020.AiraPryscilaCajaibaRibeiro.Pregoeira
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ATADEREGISTRODEPREÇOSN.º063/2020
PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇON.º017/2020
PROCESSOADMINISTRATIVON.º083/2020

OMUNICÍPIO DE MILAGRES,pessoajurídicadedireitointerno,inscritanoCNPJsobonº13.720.263/0001
17,comsedeadministrativanaPraçaAntonioBalbino,s/n,Centro,Milagres/BA,porseuPrefeitoMunicipal
CézarRotondanoMachado,brasileiro,portadordeRGnº563623586,inscritonoCPFsobonº913.277.765
53,doravantedenominadoCONTRATANTE,edeoutroaempresaDGFCOMÉRCIOESERVIÇODELIMPEZA
LTDAME, CNPJ 09.440.166/000101, representada por Danilo Gomes Ferreira,com sede na Rua
DrºClywtonSohter,nº250, Térreo, Centro, Castro Alves, CEP:44.500000, simplesmente denominada
FORNECEDOR,firmamapresenteATADEREGISTRODEPREÇO(S),conformedecisãoexaradanoProcesso
Administrativo n.º 083/2020, referente ao Pregão Presencial n.º 017/2020 para Registro de Preços, nos
termos da Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 8.883/94, consoante as
seguintescláusulasecondições:

1.DOOBJETO.
1.1.OobjetodapresenteataéoRegistrodePreçoparaaContrataçãodeempresaparafuturaeeventual
aquisição de materiais de limpeza e utensílios para lar, para atender as necessidades das secretarias do
municípiodeMilagres.
1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderão
advir,semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto
Municipal.

2.DOPREÇO.
2.1. Os itens que estão em tabela anexo especificados foram adjudicados, no valor global de R$
417.000,00(quatrocentosedezessetereais),referenteaoloteI.

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscais),fornecimentodemãodeobraespecializada,leissociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa,acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.

3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazos
fixadospeloórgãocontrolador.
3.2.Odispostonoitemanterioraplicaseigualmente,noscasosdeincidênciadenovosimpostosoutaxase
dealteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
3.3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preçosvigentesatravésdesolicitaçãoformalaoórgãogerenciadorSecretáriaMunicipaldePlanejamentoe
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas,
componentesoudeoutrosdocumentos.
3.4.  A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.5.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.3,aComissãopoderáaqualquermomento
reduzirospreçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaou
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quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficial.

4.DOSPRAZOS.
4.1.OFORNECEDORpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosno
prazode72(setentaeduas)horasacontardaconvocaçãoexpedidapeloMUNICÍPIO,podendoesteprazo
serprorrogadoporigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12meses,contadodaassinaturadapresenteata.

5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuado30(trinta)diasaentregadanotafiscal.
5.2.Opagamentoserárealizadoporcreditoemcontaaserinformadapelacontratadapormeiodeordem
bancaria e/ou transferência, respeitando subitens dispostos no item 10 “Condições de Pagamento”,
constantenoedital.

6.DOACRÉSCIMOOUSUPRESSÃO
6.1NointeressedaPrefeituraMunicipal,ovalorinicialatualizadodacontrataçãopoderáseraumentadoou
suprimidoatéolimitede25%(vinteecincoporcento),comfundamentonoart.65,§§1ºe2º,daLein.º
8.666/1993.
6.2A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressõesquesefizeremnecessários.
6.3Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as
supressõesresultantesdeacordoentreaspartes.

7.DACONTRATAÇÃO.
7.1. A obrigação decorrente do fornecimento de bens constantes da Ata de registro de preços, que terá
forçadecontrato,celebradasentreoMUNICÍPIOeoFORNECEDORobservaraascondiçõesestabelecidas
noEdital,seusanexosenalegislaçãovigente.
7.2.OMUNICÍPIOdispensaacelebraçãoetermodecontratosubstituindopelaAtaderegistrodepreço,
consoantedispostonoitemanteriornostermosdo§4ºdoartigo62daLeinº8.666/93.
7.3.NahipótesedoFORNECEDORprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitar
ounãoretiraraAtadeRegistrodePreçonoprazoecondiçõesestabelecidos,poderãoserconvocadosos
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.
7.4.ObservadososcritériosecondiçõesestabelecidosnoEdital,oMUNICÍPIOpoderácomprardemaisde
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o
solicitadopeloMUNICÍPIO,observadasascondiçõesdoEditaleopreçoregistrado.
7.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à
AdministraçãoDireta.

8.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
8.1.Oobjetodopresenteprocessolicitatórioserárecebidopeloresponsávelpelaunidadeondedeveraser
entregue.
8.1.2AtendendoaoquantodispostonaLeiFederaldenº12.486/2013,ficadesignadaoServidorRAMON
OLIVEIRA ALMEIDA – Matrícula nº19.650,CPFnº 025.665.53599 para o fim especifico de acompanhar a
execuçãoefiscalizaçãodoobjetodapresenteAtadeRegistrodePreços.
8.2.AcontrataçãosomenteseráconsideradaconcluídamedianteaemissãodeTERMODERECEBIMENTO
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DEFINITIVO.
8.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis,
contadodorecebimentoprovisório.
8.4.CasooprodutonãocorrespondaaoexigidopeloEdital,consoantesubitemanterior,oFORNECEDOR
deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº
8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
8.5.OFORNECEDORdeveráentregarosbensnoslocaisdeterminadosnaAutorizaçãodeCompra.
8.6.Asentregasdeverãoserrealizadasnoprazode24(vinteequatro)horas,contadodorecebimentodo
pedido.
8.7.Oprazoestabelecidonoitem7.6poderáserprorrogadoquandosolicitadopeloFORNECEDORedesde
queocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.

9.DASPENALIDADES.
9.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitarseá às penalidades de
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de
inidoneidade,quepoderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamento
doregistro.
9.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistono
item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de
impedimentotemporárioparalicitarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,peloprazomáximode2(dois)
anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
totaldopedido.
9.3.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,3%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.4.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,7%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.5.Nodescumprimentodequaisqueroutrascláusulasdocontrato,quenãoimpliquemcumprimentode
prazos,seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
9.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).

10.DARESCISÃOCONTRATUAL.
10.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
10.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderásuspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDORcumpra
integralmenteacondiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,
naLeinº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
10.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasno
art.79daLeinº8.666/93.
10.4.OFORNECEDORreconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80
daLeinº8.666/93.

11.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
11.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)
diasúteis,acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)oFORNECEDORnãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)oFORNECEDOR,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)oFORNECEDORdercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,por
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umdosmotivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06de
julhode1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e)porrazõesdeinteressepúblico,devidamentefundamentadas,naformadoincisoXII,doart.78daLeinº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprirasexigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
11.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,
sendoqueadecisãofinaldeveráserfundamentada.
11.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem
10.1.,seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
11.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoserá
feitaporpublicaçãonoDiárioOficialdeMilagres,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORa
partirdoquintodiaútil,contadodapublicação.
11.5.AsolicitaçãodoFORNECEDORouprestadordeserviçosparacancelamentodoregistrodepreço,não
o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a
aplicaçãodaspenalidadesprevistasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
11.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantesdoregistrodepreços.

12.DOFORO.
FicaeleitooforodacidadedeMilagres/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitosoriginadospela
presenteAtaepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiadosquepossam
ser.


Milagres,18desetembrode2020.



MUNICIPIODEMILAGRES/BA
CezarRotondanoMachado 
PrefeitoMunicipal 


DGFCOMERCIOESERVIÇOSDELIMPEZALTDAME

CNPJ:09.440.166/000101



TESTEMUNHAS:

1ª______________________________________CPFNº___________________________________
2ª______________________________________CPFNº___________________________________
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº017/2020/SRP
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº063/2020/SRP
ANEXOI



ValorTotaldeR$417.000,00(quatrocentosedezessetemilreais),referenteaoloteI,conforme
anexoabaixo.

LOTE01

It

Qtde

1

500

2

250

3

200

4

20

UND

PCT

30

Milheiro

6

200

PCT

7

10

PCT

50

9

250

Marca

cxcom12 ÁLCOOLGELANTISSÉPTICO,comaçãoAntisépticaálcool70ºgl
JD
und
oumais500ML

5

8

Especificaçãodoproduto

Agua, sanitária, uso domestico, a base de hipoclorito de sódio,
com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, conforme
cxcom12 ABNT/NBR 14725. Embalagemplástica de 01 litro, com dados de
LISA
und
identificaçãodoproduto,marcadofabricante,datadefabricação,
prazo de validade, normas vigentes e registro ou notificação no
MinistériodaSaúde/ANVISA.
ÁLCOOL ETÍLICO, hidratado, 92,8º, INPM, com registro do
cxcom12 responsável químico, registro no INMETRO, embalagem plástica
TUPI
com tampa de rosca, com SAC da empresa. EMBALAGEM DE 1
und
LITROCADA

Bandeja laminada para servir salgados, forma retangular, nº 4, LUK
pacotecom20unidades.
Bobinadesacoplastico,paraacondicionamentodealimentos,em
polietileno virgem, transparente, de alta densidade, capacidade
para 4kg, dimensões de 25 x 35 cm, com no mínimo 6,0 micras. PLASMINHO
Embalagem, contendo milheiro, dados de identificação do
produtoemarcadofabricante.
Colherplásticopararefeição,linhabranca,dimensãoaproximada
RIOFESTA
15cmdecomprimento,pacotecom50unidades
Canudo para refresco, material plástico, pacote com 100 STRAWPLAST
unidades.

Cera, para polimento, líquida, incolor, para assoalho. Embalagem
plásticacomvolumenãoinferiora750mlenãosuperiora850ml,
UND
comdadosdeidentificaçãodoproduto,marcadofabricante,data POLILAR
de fabricação, prazo de validade,normas vigentes e registro ou
notificaçãonoMinistériodaSaúde/ANVISA.
Copo, para agua, descartável, em plastico, capacidade 200 ml,
com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas,nao
tóxica, transparente, isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas.
Cxcom25 Embalagem: caixa com 25 varas, com manga/pacote inviolável,
varas
com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto,
CRISTALCOPO
contendo marcaeinformacoessobreofabricante.Opesopor100unidades
100und (cento)docopodeveraserigualousuperiora180gramas.Deve
estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do
fabricante,capacidadeesímbolodematerialreciclável,deacordo
com as normas ABNT NBR 14865:2012, vigentes e
resoluções/ANVISA.
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Preço
Unitário PreçoTotal

27,00

13.500,00

107,00

26.750,00

110,00

22.000,00

45,00

900,00

19,50

585,00

3,00

600,00

3,50

35,00

4,00

200,00

99,00

24.750,00
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10

200

11

300

12

120

13

50

14

50

15

350

16

400

17

1300

18

300

Copo, para agua, descartável, em plastico, capacidade 300 ml,
com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas,nao
tóxica, transparente, isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas.
Embalagem: caixa com 25 varas, com manga/pacote inviolável,
com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto,
CX
CRISTALCOPO
marcaeinformacoessobreofabricante.Opesopor100unidades
(cento)docopodeveraserigualousuperiora180gramas.Deve
estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do
fabricante,capacidadeesímbolodematerialreciclável,deacordo
com as normas ABNT NBR 14865:2012, vigentes e
resoluções/ANVISA.
Copo, descartável de poliestileno, não tóxico, não reciclado com
capacidadede150ml,caixacom2.500unidades,cominformação
CX
CRISTALCOPO
doFabricanteecomposiçãoestampadanaembalagem.Oproduto
deveráatenderanormaABNTNBR14865dixieouequivalente.
Copo, para café, em plastico, descartável, capacidade 50 ml, em
resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, não
tóxica,branco,isentode:materiaisestranhos,bolhas,rachaduras,
furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100
Cxcom50 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 72
gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou
varasc/
CRISTALCOPO
identificacao do fabricante, capacidade e símbolo de material
100unid reciclável, de acordo com as normas ABNT NBR 14865:2012
vigentes e resoluções / ANVISA, com certificado INMETRO.
Embalagem: caixa com 50 varas, em manga inviolável, com 100
unidades,contendodadosdeidentificacaodoprodutoemarcado
fabricante.
Coador para café, confeccionado em flanela branca, 100%
algodão,bocamedindo13cmdediâmetro,caboemmadeiracom
10cmdecomprimento(variaçãode+/1cm)
Coadorcafécoadorparacafé,pano100%algodãonacorbranca,
dimensões20cmde(diâmetro)por30cmdeprofundidade),cabo
UND
com 16 cm de comprimento com variação de mais ou menos 01
cm.
DESINFETANTE,diversosaromas(eucalipto,lavanda,floral,talco),
composição: ácido sulfônico, alcaliniantes, espessastes,
CAIXACOM bactericida,essências,coranteseveículo,pH7a8,biodegradável,
com identificação do produto, marca do fabricante, nº. de lote e
12
UNIDADES datadefabricação,prazodevalidade,diluição1x20,FISPQ(ficha
de informação de segurança de produto químico). Com
capacidadedemininade1litro.
Desinfetante, liquido, à base de pinho, ação bactericida e
germicida,parausogeral.Embalagem:comcapacidademínimade
1litro,contendoonomedofabricante,datadefabricação,prazo
UND
de validade, normas vigentes e registro ou notificação
noMinistériodaSaúde/ANVISA.
Desodoranteempedra,parausoemvasosanitario,higienizante,
poder bactericida, fragranciaagradavel. Embalagem caixa
contendo01(um)suportee01(um)refilnaoinferiora30gramas
UND
enaosuperiora50gramas,contendoonomedofabricante,data
de fabricacao, prazo de validade,normas vigentes e registro ou
notificaçãonoMinistériodaSaúde/ANVISA.
Detergente,liquido,concentrado,biodegradável,comnomínimo
11% (onze por cento) do principio ativo básico do detergente.
Cxc/24
Embalagem:caixacom24unidades,com500mlcada,contendoo
und
nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
normas vigentes e registro ou notificação no Ministério da

UND

98,00

19.600,00

88,00

26.400,00

97,00

11.640,00

ESPERANÇA

3,00

150,00

ESPERANÇA

4,10

205,00

DRAGAO

59,00

20.650,00

TEIU

4,90

1.960,00

SANY

1,90

2.470,00

YPE

47,00

14.100,00
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Saúde/ANVISA.
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA confeccionado em plástico abs,
alta resistência a impactos, acompanha buchas e parafusos para
NOBRE
fixação e chave para abertura medidas: altura: 30,0 cm largura:
26,0cmprof.:12,3cm
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO confeccionado em plástico
abs, alta resistência a impactos, acompanha buchas e parafusos
para fixação e chave para abertura. com tecla NOBRE
dosadora,reservatório de 1,5 l. válvula de borracha substituível.
medidas:altura:26,3cmlargura:13,8cmprof.:12,6cm

19

20

UND

20

20

UND

21

100

UND

22

70

UND

23

70

UND

ESCOVAPARALAVARROUPA,materialsintéticoeplástico

BRUBALAR

24

70

UND

ESCOVAPARALAVARUNHA,materialsintéticoeplástico

25

100

UND

26

100

UND

27

300

28

70

29

200

30

200

36,00

720,00

45,00

900,00

10,00

1.000,00

20,00

1.400,00

4,00

280,00

CONPANHEIRA 3,00

210,00

VONIXX
ESCOVAPARAHIGIENIZARVERDURASCOMCABOLONGO
ESCOVA PARA LAVAR GALÃO DE ÁGUA DE 20L, plástico com
NOVIÇA
cerdasdenylon

ESCOVASANITÁRIA,materialsintético,Vassourinha,paralimpeza
de vaso sanitário, com cerdas em nylon ou piaçava, cabo em BRUBALAR
madeiraouplástico,contendodadoseidentificaçãodofabricante.
Escova, para limpeza, com cerdas em nylon, base em plástico,
dimensõesmínimas13cmx6cmx1cm.Etiquetacontendodadosde DALCIN
identificaçãodoprodutoemarcadofabricante.

Estopa, para polimento, de primeira qualidade, 100% algodão,
alvejada,nacorbranca.Embalagempacotecontendo150gramas.
A embalagem devera conter impresso na mesma os seguintes
dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
PCT
quantidade, composição, garantia, prazo de validade, bem como WURTH
sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos
consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. A validade do produto nao devera ter sido
ultrapassadaem50%,nadatadaentregadoproduto.
ESPONJA PARA PRATO dupla face sintética, em espuma de
CXCOM60 poliuretano, fibra sintética abrasiva, dimensões aprox.
ESFREBOM
100x70x20mm, embalagem plástica c/ SAC da empresa, data de
UND
fabr.enºdelote.
Esponja,paralimpeza,emlãdeaçocarbonoabrasivo.Embalagem
pacotecom08unidades,pesolíquidominimode60g.Oproduto
devera estar acondicionado em embalagem ou contendo rotulo
com as seguintes informacoes, impressas ou coladas
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome
Pctc/8 do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote,
ASSOLAN
composição,peso,endereçoetelefonedecontato,mododeusar
und
eprecauçõesnousodoproduto,normasvigenteseregistrosnos
órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicadoparaoproduto,naodeveratersidoultrapassadonasua
metade, tomandose como referencia, a data de fabricacao
informada.

PCT

Faca, plástica para refeição, linha branca, dimensão aproximada RIOFESTA
15cmdecomprimento,pacotecom50unidades.
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3,00

300,00

8,00

800,00

3,00

900,00

35,00

2.450,00

2,00

400,00

3,40

680,00
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Flanela, para limpeza, 100% algodão, bordas overloqueadas em
linhasdealgodão,dimensõesde40x60cm,comvariaçãodeate
2 cm. O produto devera conter etiqueta com as seguintes
informacoes, impressas ou coladas exclusivamente pelo
fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de
fabricacao e validade, numero do lote, composição, peso,
UND
endereço e telefone de contato, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicadoparaoproduto,naodeveratersidoultrapassadonasua
metade, tomandose como referência, a data de fabricacao
informada.
Fosforo, contendo no minimo 40 palitos, cada palito deve ter no
mínimo15mmdecomprimento,excluindoacabeça.Embalagem:
pacote com 10 caixas  material com o selo do INMETRO. As
Pctcom10 seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo
cxcom40 fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto
palitos estaacondicionado:nome/CNPJdofabricante,marcadoproduto,
endereço,quantidade,composição,bemcomosobreosriscosque
apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas
vigenteseregistrosnosórgãoscompetentes.
Garfo plástico para refeição, linha branca, dimensão aproximada
PCT
15cmdecomprimento,pacotecom50unidades
Guardanapo de papel, material celulose, largura 22 cm,
comprimento 24 cm, cor branca, tipo folhas simples, pct com 50
fls, características adicionais: macio e absorvente. Embalagem
PCT
contendo dados de identificação dos produtos e do fabricante,
conformenormaABNTNBR154643:2007.
Inseticida,aerosol,àbasedeágua,combaixatoxidade,semCFCe
sem cheiro. Embalagem com 300ml, com dados de identificacao
do produto, marca do fabricacao, data de fabricacao e prazo de
UND
validade, normas vigentese registro ou notificação no Ministério
daSaúde/ANVISA.

31

150

32

200

33

200

34

150

35

50

36

150

UND

37

50

UND

38

50

UND

39

50

UND

40

10

CX

41

100

PAR

BRULIMP

1,75

262,50

GUARBOADI

3,40

680,00

RIOFESTA

3,50

700,00

SANTIPEL

0,91

136,50

SBP

10,00

500,00

2,20

330,00

5,00

250,00

4,70

235,00

4,40

220,00

5,00

50,00

11,00

1.100,00

Limpa, aluminio, a base de tensoativosnaoionicos, abrasivos,
corantes e agua. Embalagem com 500 ml, contendo o nome do HIPERBOM
fabricante,datadefabricação,prazodevalidade,normasvigentes
eregistroounotificaçãonoMinistériodaSaúde/ANVISA.
Limpa, vidro, liquido,com ação antiestática. Embalagem plastica
com500ml,contendoonomedofabricante,datadefabricação,
UAU
prazo de validade, normas vigentes e registro ou notificação
noMinistériodaSaúde/ANVISA.
Limpadormultiuso,paralimpezaemgeraldecozinhas,banheiros,
pias,azuleijoseoutrassuperfícies,embalagemcomtampoebico
econômico, com datas de fabricação e de validade impressas na
embalagem,sendoavalidademínimade12(doze)mesesapartir QBOA
da data de entrega, frasco de 500ml, contendo o nome do
fabricante,datadefabricação,prazodevalidade,normasvigentes
eregistroounotificaçãonoMinistériodaSaúde/ANVISA.
Lustra,móvel,abasedesilicone,perfumesuave,açãodesecagem
rapida. Embalagem: frasco plastico de 200 ml, contendo o nome YPE
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, normas
vigenteseregistroounotificaçãonoMinistériodaSaúde/ANVISA.
Lenço, de papel descartável, largura, 14,8 x 21,5 cm,
comprimento, duplos e picotado, cx c/ 50 und. Embalagem ELITE
conformenormadaABNTNBR154646:2007.
Luva em PVC: resistência química; classe a, tipo 1  agressivos
ácidos,tipo2agressivosbásicos;classebdetergentes,sabões,
VOLK
amoníaco e similares; classe c tipo 3  alcoóis, tipo 6: ácidos
orgânicos. Confeccionada em PVC granulado, palma áspera, com
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42

200

PAR

43

80

CX

forroencartelada,emalgodão,comprimento45cm.Indicadapara
indústrias químicas e petroquímicas, indústria metalmecânica,
montadoras e autopeças, galvanoplastia e tratamento de metais,
saneamento de manutenção elimpeza; cor verde, tamanho g.
Produtocomcertificadodeaprovação(c.a)impressonoproduto,
classificação a resistência química, conforme normas
vigentes.
Luva, em látex, na cor amarela, altamente resistente, palma
antiderrapante, comprimento não inferior a 30cm, tamanho m.
Certificado de aprovação (c.a) impresso no produto ou NOBRE
embalagem.Embalagemlacradacontendodadosdeidentificação
doprodutoemarcadofabricante.
Luvas descartáveis, luvas de procedimento em vinil leitoso,
transparentes, não estéreis, ambidestras, de alta sensibilidade e
atóxica. Ideal para manuseio de alimentos, sem pó (amido).
Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de
NOBRE
produtos químicos, tais como detergentes, sabões, amoníaco e
similares. Espessura: 120 micras. Validade de 02 anos. Com
certificação da ANVISA. Caixa com 100 unidades, tamanhos
variados(p,m,g,gg).

6,00

1.200,00

60,00

4.800,00

5,59

279,50

TRAMONTINA

135,00

2.025,00

WYDA

38,00

1.900,00

WYDA

40,00

2.000,00

DESCARPAK

140,00

14.000,00

DESCARPAK

240,00

12.000,00

CX
FECHADA
VOLK
COM100 LUVASPLÁSTICASPARAMANIPULAÇÃODEALIMENTOS,tamanho
UND
grande,caixacom100unidades.

44

50

45

15

PÇA

46

50

CX

47

50

CX

48

100

CX

49

50

CX

50

70

51

2000

52

350

MANGUEIRA PARA JARDIM, com bico, engate e rosca para
torneira3/4”2mmcomadaptadoreesguicho,maleáveledealta
durabilidade,tamanho100metros.
Marmitex, n° 8. Descartável, fabricada de alumínio, fechamento
manual,diâmetro:20cm;profundidade:05cm.Embalagem:Caixa
com100unidades,comdadosdofabricante,datadefabricaçãoe
prazodevalidade.
Marmitex, n° 9. Descartável, fabricada de alumínio, fechamento
manual, diâmetro 215mm; altura 66mm. Embalagem: Caixa com
100 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e
prazodevalidade.
Máscaracirúrgicadescartável,parausonasáreasdegastronomia,
estética,saúde.Corbranca,comelástico.ConfeccionadaemTNT,
100% polipropileno, atóxica, antialérgica, com dois elásticos do
tiporoliçorecobertoscomalgodãodestinadosaapoiaroajusteà
face e que prendam atrás das orelhas dos usuários, tamanho
único, acabamento em todas as extremidades por soldagem
eletrônica. Caixa com 50 unidades. Aprovada segundo os
parâmetrosestabelecidosnaRDC185/01/ANVISA.
Máscaradesegurança,descartáveldeTNT,empolipropileno,cor
branca, com elástico, não irritante. Rotulagem: nome e CNPJ do
fabricante numeram do lote e numero do certificado de
aprovação(ca), conforme normas do mte. Embalagem: caixa
contendo100unidades.

Papelalumínioculinária7,5mx45cm.Aembalagemdeveráconter WYDA
3,90
amarcadofabricanteedimensões.
Papel,higiênico,folhasimplespicotada,emrolo,pacotescom04
Fardocom rolos, fardo com 16 pacotes, não reciclado, alta absorção, nacor
16pct04 branca,dimensõesde10cmx30m.Aembalagemdeveracontera FAMILIARSOFT 47,00
marca do fabricante e dimensões, conforme norma ABNT NBR
rolos
154641:2007.
PAPEL, TOALHA DE  Material papel tipo folha dupla picotada.
Pacotec/
Quantidade: 60 UND, com 22,00 cm larg. 20,00, cor branca. ABSOLUTO
5,00
02und. Pacotecom02unidades,ABNTNBR154645:2007.

UND
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53

150

UND

54

100

UND

55

600

UND

56

300

UND

57

500

PCT

58

30

Pctc/12
und

59

80

UND

60

50

BOBINA

61

50

UND

62

200

UND

63

100

CXCOM12
EMBDE
200ML

64

100

Pctcom05
und

65

150

Pctcom05
und

66

200

CXCOM12
UNDS

.67

200

PCT

PANO MULTIUSO, embalagem compra: pacote com 05 unidades,
medida de cada pano com aprox. 60x33cm, em média 70% em
fibradeviscose
PANO LIMPEZA TIPO PERFEX, BOBINA 300M, LARGURA APROX.
33CM
Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com
acabamento em overloque, dimensões 70x50cm. Etiqueta com
dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Aceitávelvariaçãoem+/10%nasdimensões.
Pano prato  pano prato, material algodão crú, comprimento 60
cm, largura 40 cm, cor branca, características adicionais
absorvente/laváveledurável.
Prato, para sobremesa, descartável, em plástico resistente,
formato circular, diâmetro 15 cm, com variação de +/ 1 cm.
Embalagem:pacotecom10unidades,comdadosdeidentificação
doprodutoemarcadofabricante.

NOBRE

3,00

450,00

NOBRE

100,00

10.000,00

QUALITY

5,00

3.000,00

BRULIMP

3,00

900,00

RIOFESTA

2,00

1.000,00

BILLA

2,90

87,00

10,30

824,00

4,94

247,00

BRUBALAR

5,20

260,00

BRUBALAR

6,48

1.296,00

LAFEH

59,00

5.900,00

SPUMIL

9,99

999,00

SPUMIL

7,00

1.050,00

TIXANYPE

59,00

11.800,00

HC

1,30

260,00

Pregadordemadeirapararoupas,pacotecom12unidades.
Purificador de ar, em aerosol, embalgens de 360ml/311g, nas
versõesfloresdejasmim,floresdocampo,lavanda,brisatropical,
sonho de verão, cedro e laranja, pôr do sol em paris, cidros,
conforme norma ABNTNBR 14725 PARTE 2:2009, de acordo o
sistema de classificação de perigo sgh  sistema globalmente
GLADE
harmonizado, para classificação e rotulagem de produtos
quimicos,comdevalidadede02anos,avalidadedoprodutonao
devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do
produto, normas vigentes e registro ou notificação noMinistério
daSaúde/ANVISA.
PVCpelícula/filmerolodePVC(filme)paraembalagem,larg. LUSAFILM
30cmxcomp.30cm,esp.11.
Rodoparapia,estruturaempolipropilenoeborracharesistente
Rodo, para piso, com 02 (duas) borrachas, cabo e base em pvc,
comprimento da base 600 mm e cabo com 1,20 m. A borracha
deveultrapassarabaseemnomínimo25mm.
SABONETE LÍQUIDO, para mãos e corpo, perolado fragrâncias
diversas: composição: lauril éter sulfato, dietanolamida de ácido
graxo de coco, cloreto de sódio, base perolizante,
metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, ácido cítrico,
essência, corantes, conservantes e veículo, Ph 6,5 a 7,5,
viscosidade 300s a 500s com identificação do produto, marca do
fabricante, nº. de lote e data de fabricação, prazo de validade,
diluição: puro, FISPQ (ficha de informação de segurança de
produtoquímico).
Sabaodecôco,abasedeóleodecoco.Embalagem:contendo05
tabletes de 200 g cada contendo o nome do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, normas vigentes e registro ou
notificaçãonoMinistériodaSaúde/ANVISA.
Sabao,embarra,multiuso,biodegradável,paralimpezaemgeral.
Embalagem contendo 05 tabletes com 200 g cada, dados de
identificaçãodoproduto,marcadofabricante,datadefabricação
eprazodevalidadeeregistronoministériodasaúde.
Sabao, em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na
composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem:
pacote com 500g, com dados do fabricante, data de fabricação,
prazodevalidadeecomposiçãoquímicaeregistroounotificação
noMinistériodaSaúde/ANVISA.
Saco de papel branco para pipoca, medindo 8 x 16, pct com 20
unidades.
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68

200

PCT

69

50

PCT

70

400

Pctcom
100und

71

300

Pctcom
100und

72

1200

73

1200

74

1200

75

10

76

10

FARDOC/
PACOTE
COM05
UND
FARDOC/
PACOTES
DE20
UNDS
FARDO
COM20
UND

Saco, material plástico, aplicação acondicionamento cachorro
PLASTC
quente,altura120,largura200,pacotecom100unidades.

2,90

580,00

Saco plástico transparente, tipo geladinho, dimensões PLASTC
aproximadas4x22cm,embalagem:pacotecom100unidades.
Saco, plástico para lixo hospitalar infectante, (resíduos geral ou
misturado ou contaminado não passível de separação), classe i,
em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm,
podendo variar +/ 1,0 cm, altura mínima de 105 cm,
capacidade nominal para 100 litros, na cor branca. Embalagem:
pacotecom100unidades.Aembalagemdeverainformaramarca
dofabricante,dimensõesdosaco,quantidadeeosdizeres"manter
fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para
RAVA
lixo"e"saconãoadequadoaconteúdosperfurantes".Oproduto
devera atendernormas ABNT NBR 9191 e sobre tudo no que diz
respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas,
resistência ao levantamento, resistência a queda livre,
verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração
estática,determinaçãodacapacidadevolumétricaeverificaçãoda
transparência e a resoluçãoconama 275 de 25/04/2001. Com 08
micras.
Saco, plastico para lixo hospitalar infectante,(resíduos geral ou
misturado ou contaminado não passível de separação), classe I,
em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 59 cm,
podendo variar +/ 1,0 cm, altura mínima de 62 cm, capacidade
nominalpara40litros,nacorbranca.Embalagem:pacotecom01
unidade. A embalagem devera informar a marca do fabricante,
dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do
alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não
RAVA
adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera atender
normas ABNT NBR 9191, sobretudo, no que diz respeito aos
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao
levantamento, resistência a queda livre, verificação da
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática,
determinação da capacidade volumétrica e verificação da
transparênciaearesoluçãoconama275de25/04/2001.Com08
micras.

2,33

116,50

39,00

15.600,00

23,00

6.900,00

SACO P/ LIXO DE 100 L medindo aprox. 75x105cm, com no mín. QUALITY
0,10mmdeespessura;dequalquercor,excetobranco;dentrodas
normasABNT;

2,00

2.400,00

SACO P/ LIXO DE 30 L, medindo aprox. 59x62cm, com no mín. QUALITY
0,07mm  de espessura; de qualquer cor, exceto branco; dentro
dasnormasABNT;

1,70

2.040,00

2,50

3.000,00

12,00

120,00

12,00

120,00

SACO P/ LIXO DE 50 L, espessura mínima de 10 micras, na cor
preta,azulouverde,cometiquetadeidentificaçãodofabricante, QUALITY
marcaemedidas.
Sacola,plástica,comdimensões35x45cm,0,04deespessura,alça
camiseta, capacidade de 3kg, em polietileno de alta densidade
Pctc/1kg.
EXTRUSA
(pead), material fosco e resistente. Aceitável variação em +/ 5%
nasdimensões.
Sacola, plástica, com dimensões 60x75cm, alça camiseta, em

Pctc/1kg polietileno de alta densidade (pead), material fosco e resistente. EXTRUSA
Embalagemcom1kg.Aceitávelvariaçãoem+/5%nasdimensões.
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77

50

UND

78

70

CX

79

30

PCT

80

800

UND

81

250

UND

82

50

UND

Tapetecapachodevinilpreto40x60cmtapetecapachodevinil.
Indicado para uso comercial ou residencial, áreas internas ou
externas, como tapete de entrada. Antiderrapante, anti chama, SILVER
resistenteelavável.Nãoressecaenãoesfarela.Medidas(lxc)40x
60cm.MaterialPVC.Corpreta
Touca, sanfonada, elástico soldado em toda volta, em 100%
polipropileno,nãoestéril,deusoúnico,descartável,gramaturade
30 g/m2. Embalagem caixa dispenserbox com 100 unidades. A
embalagemdeveestardeacordocomasnormasdequegarantaa
integridade do produto ate o momento de sua utilização; a
embalagem primaria deve conter informações de identificação e
característicasdoproduto,taiscomo:nomedofabricante,lotee NOBRE
datadefabricaçãodoproduto;aembalagemsecundariadeveser
conformeapraxedofabricante,deformaagarantiraintegridade
doprodutoduranteoarmazenamentoateomomentodouso;o
produtodeveobedeceraqualquerlegislaçãoquesejainerenteao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a
RDC185/01/ANVISA.
Varal cordão de nylon fino pacote com 10 metros. Embalagem
ESFREBOOM
contendo01und.

17,00

850,00

22,00

1.540,00

1,30

39,00

Vassourapiaçavacom28furosoprodutodeveráterosdadosde
POP
9,90
identificação,marcadofabricante,datade9fabricação,prazode
validadeeregistroounotificaçãonaavisa/ministériodasaúde.
Vassoura, em pêlo, base retangular largura 30cm, cabo em
madeira comprimento 120cm, variação dimensional de +/ 5%, BRUBALARBEL 7,70
componteiraplasticarosqueavel.
VASSOURAtipoesfregãoparapiso,tamanho40cm,cerdascurtas
emnylonbemafixadasembasedemadeira,caboemmadeirajá
BRUBALAR
11,00
fixado a base, produto não perecível, embalagem de compra
unidade.

TOTALVALORGLOBAL===========================>>
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ATADEREGISTRODEPREÇOSN.º064/2020
PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇON.º017/2020
PROCESSOADMINISTRATIVON.º083/2020

OMUNICÍPIO DE MILAGRES,pessoajurídicadedireitointerno,inscritanoCNPJsobonº13.720.263/0001
17,comsedeadministrativanaPraçaAntônioBalbino,s/n,Centro,Milagres/BA,porseuPrefeitoMunicipal
CézarRotondanoMachado,brasileiro,portadordeRGnº563623586,inscritonoCPFsobonº913.277.765
53, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa e de outro a empresa WB COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA LTDAME, CNPJ 14.990.524/000181, representada por GILENO JOSÉ CRUZ
OLIVEIRA, com sede na Rua Moreira Coelho, nº 127, Sala 14, Centro, Amargosa Ba, CEP: 45.300
000,simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S),
conforme decisão exarada no Processo Administrativo n.º 083/2020, referente ao Pregão Presencial n.º
017/2020paraRegistrodePreços,nostermosdaLei10.520/02,Leinº8.666/93,comaalteraçãodadapela
Leinº8.883/94,consoanteasseguintescláusulasecondições:

1.DOOBJETO.
1.1.OobjetodapresenteataéoRegistrodePreçoparaaContrataçãodeempresaparafuturaeeventual
aquisição de materiais de limpeza e utensílios para lar, para atender as necessidades das secretarias do
municípiodeMilagres.
1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderão
advir,semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto
Municipal.

2.DOPREÇO.
2.1.Ositensqueestãoemtabelaanexoespecificadosforamadjudicados,novalorglobaldeR$40.500,00
(quarentamilequinhentosreais),referenteaoLoteII–R$31.400,00eloteIII9.100,00;
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscais),fornecimentodemãodeobraespecializada,leissociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa,acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.

3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazos
fixadospeloórgãocontrolador.
3.2.Odispostonoitemanterioraplicaseigualmente,noscasosdeincidênciadenovosimpostosoutaxase
dealteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
3.3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preçosvigentesatravésdesolicitaçãoformalaoórgãogerenciadorSecretáriaMunicipaldePlanejamentoe
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas,
componentesoudeoutrosdocumentos.
3.4.  A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.5.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.3,aComissãopoderáaqualquermomento
reduzirospreçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaou
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
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internacional,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficial.

4.DOSPRAZOS.
4.1.OFORNECEDORpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosno
prazode72(setentaeduas)horasacontardaconvocaçãoexpedidapeloMUNICÍPIO,podendoesteprazo
serprorrogadoporigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12meses,contadodaassinaturadapresenteata.

5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuado30(trinta)diasaentregadanotafiscal.
5.2.Opagamentoserárealizadoporcreditoemcontaaserinformadapelacontratadapormeiodeordem
bancaria e/ou transferência, respeitando subitens dispostos no item 10 “Condições de Pagamento”,
constantenoedital.

6.DOACRÉSCIMOOUSUPRESSÃO
6.1NointeressedaPrefeituraMunicipal,ovalorinicialatualizadodacontrataçãopoderáseraumentadoou
suprimidoatéolimitede25%(vinteecincoporcento),comfundamentonoart.65,§§1ºe2º,daLein.º
8.666/1993.
6.2A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressõesquesefizeremnecessários.
6.3Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as
supressõesresultantesdeacordoentreaspartes.

7.DACONTRATAÇÃO.
7.1. A obrigação decorrente do fornecimento de bens constantes da Ata de registro de preços, que terá
forçadecontrato,celebradasentreoMUNICÍPIOeoFORNECEDORobservaraascondiçõesestabelecidas
noEdital,seusanexosenalegislaçãovigente.
7.2.OMUNICÍPIOdispensaacelebraçãoetermodecontratosubstituindopelaAtaderegistrodepreço,
consoantedispostonoitemanteriornostermosdo§4ºdoartigo62daLeinº8.666/93.
7.3.NahipótesedoFORNECEDORprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitar
ounãoretiraraAtadeRegistrodePreçonoprazoecondiçõesestabelecidos,poderãoserconvocadosos
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.
7.4.ObservadososcritériosecondiçõesestabelecidosnoEdital,oMUNICÍPIOpoderácomprardemaisde
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o
solicitadopeloMUNICÍPIO,observadasascondiçõesdoEditaleopreçoregistrado.
7.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à
AdministraçãoDireta.

8.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
8.1.Oobjetodopresenteprocessolicitatórioserárecebidopeloresponsávelpelaunidadeondedeveraser
entregue.
8.1.2AtendendoaoquantodispostonaLeiFederaldenº12.486/2013,ficadesignadaoServidorRAMON
OLIVEIRA ALMEIDA – Matrícula nº19.650,CPFnº 025.665.53599 para o fim especifico de acompanhar a
execuçãoefiscalizaçãodoobjetodapresenteAtadeRegistrodePreços.
8.2.AcontrataçãosomenteseráconsideradaconcluídamedianteaemissãodeTERMODERECEBIMENTO
DEFINITIVO.
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8.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis,
contadodorecebimentoprovisório.
8.4.CasooprodutonãocorrespondaaoexigidopeloEdital,consoantesubitemanterior,oFORNECEDOR
deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº
8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
8.5.OFORNECEDORdeveráentregarosbensnoslocaisdeterminadosnaAutorizaçãodeCompra.
8.6.Asentregasdeverãoserrealizadasnoprazode24(vinteequatro)horas,contadodorecebimentodo
pedido.
8.7.Oprazoestabelecidonoitem7.6poderáserprorrogadoquandosolicitadopeloFORNECEDORedesde
queocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.

9.DASPENALIDADES.
9.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitarseá às penalidades de
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de
inidoneidade,quepoderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamento
doregistro.
9.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistono
item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de
impedimentotemporárioparalicitarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,peloprazomáximode2(dois)
anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
totaldopedido.
9.3.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,3%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.4.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,7%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.5.Nodescumprimentodequaisqueroutrascláusulasdocontrato,quenãoimpliquemcumprimentode
prazos,seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
9.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).

10.DARESCISÃOCONTRATUAL.
10.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
10.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderásuspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDORcumpra
integralmenteacondiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,
naLeinº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
10.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasno
art.79daLeinº8.666/93.
10.4.OFORNECEDORreconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80
daLeinº8.666/93.

11.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
11.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)
diasúteis,acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)oFORNECEDORnãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)oFORNECEDOR,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)oFORNECEDORdercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,por
umdosmotivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06de
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julhode1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e)porrazõesdeinteressepúblico,devidamentefundamentadas,naformadoincisoXII,doart.78daLeinº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprirasexigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
11.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,
sendoqueadecisãofinaldeveráserfundamentada.
11.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem
10.1.,seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
11.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoserá
feitaporpublicaçãonoDiárioOficialdeMilagres,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORa
partirdoquintodiaútil,contadodapublicação.
11.5.AsolicitaçãodoFORNECEDORouprestadordeserviçosparacancelamentodoregistrodepreço,não
o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a
aplicaçãodaspenalidadesprevistasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
11.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantesdoregistrodepreços.

12.DOFORO.
FicaeleitooforodacidadedeMilagres/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitosoriginadospela
presenteAtaepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiadosquepossam
ser.


Milagres,18desetembrode2020.




MUNICIPIODEMILAGRES/BAWBCOMÉRCIOVAREJISTAEATACADISTALTDAME
CezarRotondanoMachado 
CNPJ:14.990.524/000181
PrefeitoMunicipal 





TESTEMUNHAS:

1ª____________________________________CPFNº______________________________
2ª____________________________________CPFNº______________________________
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº017/2020/SRP
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº064/2020/SRP
ANEXOI


ValorTotaldeR$40.500,00(quarentamilequinhentosreais),referenteaoLoteII–R$31.400,00elote
III9.100,00,conformeanexoabaixo.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

ITEM02
DESCRIÇÃO
UND
Abridor, tipo manual, material aço inoxidável, uso garrafa / UND
lata,tamanhomínimode9cm.
Acendedor fogão, tipo manual, materialalumínio, UND
características adicionais, acionado por tecla, gera  só faísca,
seloINMETRO.
ASSADEIRA , retangular  em  alumínio: 45,5cm  de UND
comprimentox29cmlargurax5,5cmaltura.
Assadeiraretangularemalumíniotamanho:35,5cm, UND
comprimentox29cmlargurax5,5cmaltura.
Baciaredondaemplásticoresistentede16litros.
UND
BACIAPLASTICA,  EM  MATERIAL  VIRGEM   DE  PRIMEIRA UND
QUALIDADE , MODELO CANELADA , REFORÇADA,
228X546,MM,CAPACIDADEDE341
Bacia, materialplástico, tamanho  médio, diâmetro  35cm UND
capacidade8L,corbranca.
BALDEPARALIXO,empolietilenodealtadensidade,resistente
a impacto, com tampa, paredes e fundo reforçados, alças
lateraisemplastico,capacidade60litros.Oprodutodeverater UND
etiqueta   com  a   identificacao,  marca  do  fabricante   e
capacidade.
BALDE,empolietilenodealtadensidade,resistenteaimpacto,
comtampa,alçaslateraisempolietileno,capacidade20litros.
UND
Produtocom  etiqueta, contendo  dados  de  identificacao
doprodutoemarcadofabricante.
Bandeja redonda, em aço inox, medindo aproximadamente
40cm . Garantia 12 (Doze) meses, no mínimo, de garantia
UND
contra vícios ou defeitos de fabricação , a partir da data de
entrega.
Bandeja redonda, em aço inoxidável, formato retangular,
comprimento 38cm, largura 24cm ,aplicação para servir
refeições. Garantia 12 (Doze) meses, no mínimo, de garantia UND
contra vícios ou defeitos de fabricação , a partir da data de
entrega.
Borrifadorplásticoparalíquidoscomspray,reservatórioe UND
capacidadede250mi.
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO REFORÇADO, LINHA HOTEL, COM
ALÇASDEALUMINIO,DIÂMETRODE30CMEALTURA14CM,
UND
COM  TAMPA  DE  ALUMÍNIO , CAPACIDADE  DE  9,7
LITROSESPESSURAMINIMADE1,0MMNº30

QUANT
15

VLUNIT.

VLTOTAL

MARCA

R$2,00

R$30,00

VIEL

R$8,00

R$120,00

LUME

R$30,00

R$300,00

ALUMBA

R$23,00

R$230,00

ALUMBA

R$7,90

R$118,50

CVL

R$15,70

R$235,50

ARQPLAST

R$24,60

R$246,00

BRASANI

40

R$50,00

R$
2.000,00

ANTARES

30

R$16,00

R$480,00

ANTARES

10

R$70,00

R$700,00

VIEL

10

R$90,00

R$900,00

ARTINOX

R$7,00

R$70,00

GIRFO

R$50,00

R$600,00

ALUMBA

15

10
10
15
15

10

10

12
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CAÇAROLA DE ALUMÍNIO REFORÇADO, LINHA HOTEL, COM
ALÇASDEALUMINIO,DIÂMETRODE40CMEALTURA20CM,
UND
COM TAMPA  DE ALUMÍNIO , CAPACIDADE  DE 23,5
LITROSESPESSURAMINIMADE1,0MMNº40
CAIXA PLÁSTICA EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA
QUALIDADE , COM TAMPA, RESISTENTE,TRANSPARENTE ,
UND
COM FECHOS   NA   TAMPA,  MEDINDO   21X28X10,
CAPACIDADE3,5LITROS,PARAARMAZENARALIMENTOS
CAIXA PLÁSTICA EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA
QUALIDADE , COM TAMPA, RESISTENTE,TRANSPARENTE ,
UND
COM FECHOS NA TAMPA, MEDINDO 26X38X14, CAPACIDADE
09LITROS,PARAARMAZENARALIMENTOS
CAIXA PLÁSTICA EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA
QUALIDADE,COMTAMPA,RESISTENTE,TRANSPARENTE,COM
UND
FECHOSNATAMPA,MEDINDO32X45X28,CAPACIDADE
29LITROS,PARAARMAZENARALIMENTOS
CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO REFORÇADO, LINHA HOTEL, COM UND
ALÇASDE   ALUMINIO,   COM   TAMPA    DE   ALUMÍNIO ,
CAPACIDADEDE20LITROS
CALDEIRÃOEM  ALUMÍNIO  FUNDIDO,ALÇAS  EM  MADEIRA, UND
ESPESSURAMÍNIMA3,0MM,CAPACIDADE8,2LITROS,POLIDO.
CALDEIRÃOEM  ALUMÍNIO  FUNDIDO,ALÇAS  EM  MADEIRA, UND
ESPESSURAMÍNIMA3,0MM,CAPACIDADE27LITROS,POLIDO.
CALDEIRÃOEM  ALUMÍNIO  FUNDIDO,ALÇAS  EM  MADEIRA, UND
ESPESSURAMÍNIMA3,0MM,CAPACIDADE40LITROS,POLIDO.
CANECAEM  ALUMÍNIO , CABO  MADEIRA,  CAPACIDADE UND
OLITROS
CANECÃOLEITEIRA.  Canecofervedor  leite, com  cabo  em UND
baqueliteresistenteaaltastemperaturas.Dimensões18x20
x26,capacidadede31.Materialemalumínioreforçado.
COADORDEPANOPARACAFÉ,EMTECIDOESPECIAL,COM PÇ
ARODEAPOIOECABOPLÁSTICO,32CMX43CM,TAMANH
EXTRAGRANDE
COADORDE  PANO  PARA  CAFÉ, EM TECIDO  ESPECIAL, PÇ
COMARODEAPOIOECABOPLÁSTICO,DIÂMETRO
22CM,TAMANHOGRANDE
COLHER,Colherdepau,emmadeira,tamanhomédio,60cm. UND
Colheremmaterialpolipropileno100%virgemde1ºuso,
atóxico,indeformável,inquebrável,comformato
arredondado,nacorazulRoyal,comacabamentopolido
brilhante,resistenteatemperaturade100..Cpornomínimo
20 minutos. Dimensões : espessura mínima da parede 16cm; UND
comprimento do cabollcm, comprimento mínimo da concha
Sem;espessuramínimadocabo4mm,capacidademínima10
mi, contendo o logotipo da PMB/SEMEC impresso conforme
modeloanexo.
COLHERDECHÁ,EMINOX
UND

29

COLHERPARASOBREMESSA,EMINOX

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23

24

25
26

27

30
31

12

R$120,00

R$
1.440,00

ALUMBA

20

R$20,25

R$405,00

NITRON

15

R$30,90

R$463,50

PLASUTIL

20

R$35,00

R$700,00

SANREMO

R$70,00

R$840,00

ALUMBA

R$32,00

R$320,00

ALUMBA

12

10
10
10
10

R$
1.100,00
R$
R$142,00
1.420,00
R$110,00

ALUMBA
ALUMBA

R$54,00

R$540,00

ALUMBA

R$20,50

R$205,00

ALUMBA

R$16,50

R$330,00

TRIUTIL

R$13,00

R$260,00

ZEBINA

20

R$14,00

R$280,00

STOF

100

R$1,00

R$100,00

MONTEY
PLASTIC

10

20

20

50

R$1,50

R$75,00

BARRICHELO

UND

40

R$2,50

R$100,00

YANGZI

COLHERGRANDE   EM   AÇO   INOX,  LINHA   HOTEL,  COM UND
PEGADOR  EM  INOX, CABO  COM  48CM  DE
COMPRIMENTO,ÁREAÚTIL13CMX9CM,RESISTENTE.
COLHERPARASOBREMESSA,EMINOX
UND

15
R$20,00

R$300,00

SIMONAGGIO

R$2,50

R$75,00

YANGZI

30
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32
33

34
35

36

37

38

COLHER,Colherdemesadesopainfantilemaçoinox.

45

ESCORREDORDE LOUÇA  EM AÇO  INOXIDÁVEL MEDINDO
APROXIMADAMENTE43X35CM
ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO REFORÇADO,
LINHA HOTEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE1,0MM,
DIÂMETRO DE 60CM, COM FUROS NA BASE E LATERAIS
PARAESCORRER
ESCUMADEIRA,paraservir,emaçoinox,comlarguramínima
de3,00cm,altura:10,00cmeprofundidade:32cm.
FACA,pararefeição,todaemaçoinox,inteiriça,polidaesem
rebarbas,comespessuradelmmcompontaarredondadae
comserrilhaparacorte.
FACA, materiallâmina  aço  inoxidável, material  do  cabo
policarbonato,tamanho6pol.,aplicaçãocortaralimentos,
tipocozinha.
FACA para pão serrilhada com lamina em aço inox 8", com
cabepolipropilenodimensão32,5cmdecomprimento.
FORMADEALUMINIOREDONDANº30

46

GARRAFATERMICAPARACAFÉ2LITROS

47

39

40

41
42

43
44

48
49

50

51

UND

COLHER, materialcorpo  aço  inoxidável, material  cabo  aço UND
inoxidável,tiposobremesa,característicasadicionaislisae
polidacom1,50mmdeespessura,comprimento18cm.
CONCHA EM ALUMÍNIO , LINHA HOTEL, COM PEGADOR EM UND
ALUMÍNIO, CABO COM 36CM DE COMPRIMENTO, ÁREA
ÚTIL1OCM,DEDIÂMETRO,RESISTENTE.
CONCHAGRANDEEMAÇOINOXnº16,TAMANHODIÂMETRO UND
DEBOCAxCOMPRIMENTO:16,7x61cm.RESISTENTE.
CONCHAGRANDE   EM   AÇO   INOX,  LINHA   HOTEL,  COM UND
PEGADOREMAÇOINOX,CABOCOM48CM
DE COMPRIMENTO, ÁREA   ÚTIL  13CM  DE  DIÂMETRO  E
3CM,DEPROFUNDIDADERESISTENTE.
COPO(CANECA)  em plástico de lata resistência, com alça, UND
capacidadede300ml,corazul.
COPODEVIDRO,usodoméstico,vidrolisoduplo,capacidade
aproximada:300ml,reutilizável,alturaaprox.:12cm,fundo:
diâmetroaproximado5,5cm,bocadiâmetroaproximada: UND
3mm,característicasadicionais:transparenteeincolor.

50

R$150,00

BARRICHELO

R$2,50

R$250,00

YANGZI

R$18,90

R$189,00

ABC

R$22,00

R$110,00

YANGZI

R$24,80

R$124,00

SIMONAGGIO

R$1,80

R$180,00

MONTEY
PLASTIC

R$4,50

R$225,00

NADIR

R$53,50

R$535,00

PASSERINE

R$102,00

R$
1.020,00

ALUMBA

R$13,00

R$78,00

YANGZI

R$2,90

R$290,00

SIMONAGGIO

R$11,20

R$112,00

SIMONAGGIO

R$7,90

R$158,00

SIMONAGGIO

10

5
5

100

50

UND

10

UND

10

UND

6

UND

100

UND

R$3,00

100

10

UND

20

UND

6

R$26,00

R$156,00

ALUMBA

UND

10

R$65,00

R$650,00

TERMOLAR

GARRAFATERMICAPARASUCO5LITROS

UND

10

R$32,00

R$320,00

INVICTA

Garfodemesaemaçoinox,comespessuramínimade1mm,
comprimentomínimode19cm,caboeminox,primeiralinha
Garfotrinchanteparacarneemaçoinoxidável304,inteiriço
(sememenda,rebiteousolda),espessura2,0milímetros,
comprimento31centímetros..
Jarra, material aço inoxidável, capacidade 2 1, modelo
cilíndrico, aplicação água/suco ,características adicionais
aparador    gelo,     alça     aço     inox,tampaarticuladafixa,
altura18cm,diâmetroinferior12cm,diâmetrosuperior14
cm
Jarra2  luz  em  plástico  leitoso,  PVC  de  alta  densidade,
resistente,comcaboresistente,comtampa.Diâmetro13cm,
alturaaprox.22cm.

UND

100

R$1,70

R$170,00

SIMONAGGIO

UND

6
R$21,50

R$129,00

SIMONAGGIO

R$95,00

R$
1.140,00

ARTINOX

R$8,50

R$127,50

JAGUAR

UND

12

UND

15
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52

53

54

55

56

57

58

59

60
61
62
63
64
65

66

Jogodetalheres,24peças,cabosdepolipropileno,contendo: JG
6facasparachurrasco,6garfosdemesa,6colheresdemesae
6colheresdechá.
Kit de instalação de gás de cozinha para botijão de 13kg
composto de: 01 mangueira de no mínimo 1,25m, 02
abraçadeiras, 01 regulador de pressão com registro e UND
borboleta, homologados e aprovados pelo INMETRO e pela
ABNT.
LEITEIRAGALÃOREFORÇADO,COMALÇAECOMCAPACIDADE
PARA20LITROS.GALÃODEPLÁSTICOATOXICOCOMTAMPA
PARATRANSPORTE   DE   LEITE   ou  OUTROS
LÍQUIDOS.CONFEXIONADO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, NÃO AMASSA MESMO EM SEVERAS CONDIÇÕES UND
DE USO. MANTÉM O LEITE RESFRIADO POR MAIS TEMPO,
CONSERVANDO A QUALIDADE , MESMO EM LONGOS
PERCURSOS SOB O SOL. TAMPA DE ROSCA COM VEDAÇÃO
PERFEITA.
LIXEIRAPÁSTICA   COM   PEDAL,  PLÁSTICO   REFORÇADO, UND
CAPACIDADEDE50LITROS,BRANCA
LIXEIRA,comtampa,capacidadepara15litros,empolietileno,
formatoretangular, com  pedal, de alta  densidade, na  cor
branca, medida externa 44,5x32,5x30,5 cm com variação +/
UND
10% . Rotulagem: O produto devera ser identificado com,
nominimo,omaterialdefabricacao,capacidadeeonomeou
marcadofabricante.
LUVA TERMICA , CONFECCIONADA EM MATERIAL ESPECIAL UND
PARATEMPERATURA,CANOLONGODEAPROX.20CM
Pá coletora lixo  pá coletora lixo, material coletor
poliestireno, material cabo madeira, comprimento cabo 80
UND
cm, comprimento28  cm,  largura  28  cm, altura  81  cm,
aplicaçãolimpeza,corazul,modelocomtampa.
Paneladepressão,comcapacidadede4,5litros,emalumínio UND
polido, cabo reforçado, sistema de segurançaclock safe pelo
ousimilar.
Panela de pressão, com capacidadede 7 litros, em alumínio, UND
baseantiaderente;alçasetampadebaquelite;válvulade
segurança.
Peneiracozinha,   material    plástico,   diâmetro    20    cm, UND
característicasadicionaiscabo,aroetelamédiadeplástico

6
R$28,00

R$168,00

MARTINAZZO

40

R$33,00

R$
1.320,00

VINYGÁS

30

R$72,00

R$
2.160,00

INJESUL

R$65,00

R$
1.300,00

TRITEC

R$22,00

R$880,00

ARQPLAST

R$17,50

R$105,00

SECALUX

R$25,00

R$
1.250,00

CONDOR

R$49,50

R$297,00

TRINFO

R$78,00

R$468,00

TRIUNFO

R$6,00

R$90,00

MONTEY
PLASTIC

R$33,00

R$165,00

NITRON

R$15,00

R$180,00

NITRON

R$11,50

R$230,00

CIV

R$14,50

R$290,00

CIV

R$4,00

R$400,00

NADIR

20

40

6

50
6

6

15

PLACADE  VIDRO  TEMPERADO   PARA  CORTAR   CARNE, UND
ATÓXICA,MEDINDO40X30NACORBRANCA.
POTE PLÁSTICO, COM TAMPA TRANSPARENTE , MEDINDO UND
30,4X16,9X11,1CM,  RETANGULAR, COM  CAPACIDADE  DE
3,7LITROS
Potesdevidroredondocomtampa,capacidademínimade02 UND
litros.Dimensõesmínimasaproximadas:24X10X10CM.

5

Potesdevidroredondocomtampa,capacidademínimade3,5 UND
litros.
Prato, material vidro temperado transparente incolor, liso,
aplicação refeição, características adicionais : fundo,
resistente a quedas e com fragmentação que evita UND
cortes,diâmetro aproximado  de 22cm, peso de 0,37kg.
Referência:duralexmarinexousimilar.

20

12

20

100
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67

68
69
70
71

Prato para merenda, feito em polipropileno, tipofundo, com
abalateral,corazulemtodooprato,semfrisosinternosou
externos,  material   virgem,  inodoro   e   atóxico   (não
devetransferirodornemgostoaosalimentos).Temperatura
UND
mínima emáxima de uso contínuo: O..c e  100..c. Medidas
aproximadas : diâmetro de 21cm, profundidade (altura)
aproximada de 3,4cm, espessura de pelo menos 2,5mm,
capacidadeentre600mle700ml.
RALOEMINOX,COM4FACES,MEDINDO17X9X7,COMCABO UND
PLÁSTICO
RALADORDELEGUMES,4faces,totalmenteeminox
UND
TÁBUADECORTEdepolietilenonacorbrancaDimensões: 33 UND
X21,5X1,5cm
Xícara de 200 mi, diâmetro 8,0 cm, altura 6,5 cm, completa UND
com pires de 1,7 mm de altura e 110 mm de diâmetro .
Material:Porcelana.

100

8
6
10

R$2,20

R$220,00

MONTEY
PLASTIC

R$20,00

R$160,00

YAZI

R$20,00

R$120,00

YAZI

R$15,00

R$150,00

NITRON

R$7,00

R$350,00

WHEATON

50

R$
31.400,00 

TOTALDOLOTE02>>(TRINTAEUMMILQUATROCENTOSREAIS)



ITEM03
ITEM

DESCRIÇÃO
JOGO DE LENÇOL DE SOLTEIRO, COMPOSTO DE 3 PEÇAS (1
LENCOLESOBRELENÇOLMEDINDO140X220CM,CADAUM,E
1
UMAFRONHAMEDINDO70X50CM),COMONOMINIMO60%
DEALGODÃO,COMELASTICO.
LENÇOL SEM ELÁSTICO TAMANHO 220X240 CM 100%
2
ALGODÃOMÍNIMO150FIOS
JOGO DE LENÇOL DE CASAL, CONTENDO 4 PEÇAS, SENDO :
3 (01)LENÇOLCOMELASTICO,(02)FRONHAS,(01)LENÇOL
EMTECIDO100%ALGODÃO.
TRAVESSEIRO , ANTIALÉRGICO , ANTIMOFO , TECIDO  100%
4 POLIPROPILENO, RECHEIO 100% FIBRA DE POLIÉSTER,
MEDINDO50X70CM.
EDREDONDESOLTEIRO,COMNOMÍNIMO60%EMALGODÃO
5
.TAMANHOMÍNIMODE1,60X2,10M
TOALHADEBANHO,GROSSAEFELPUDA,100%ALGODÃO,EM
6
CORESVARIADAS,MEDINDO0,70Xl,30M
TOALHADEROSTO,GROSSAEFELPUDA,100%ALGODÃO,EM
7
CORESVARIADAS,MEDINDO44X72CM
TAPETEPARA   BANHEIRO,  TOALHA    DE   PISO,  MEDINDO
8
40CMX63CM
TOTALDOLOTE01>>(NOVEMILECEMREAIS)

UND QUANT

VLUNIT.

UND

20

R$65,00 R$1.300,00

BARI

UND

20

R$35,00

R$700,00

BARI

UND

20
R$140,00 R$2.800,00

BARI

UND

VLTOTAL

MARCA

20
R$35,00

UND

20

UND

50

UND

50

UND

30

R$700,00

R$85,00 R$1.700,00

SILKTOUCH
BARI

R$18,00

R$900,00

ENGOTEX

R$8,00

R$400,00

ENGOTEX

R$20,00

R$600,00

SANTISTA
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ATADEREGISTRODEPREÇOSN.º065/2020
PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇON.º017/2020
PROCESSOADMINISTRATIVON.º083/2020

OMUNICÍPIO DE MILAGRES,pessoajurídicadedireitointerno,inscritanoCNPJsobonº13.720.263/0001
17, com sede administrativa na Praça Antônio Balbino, 845, Centro, Milagres/BA, por seu Prefeito
MunicipalCézarRotondanoMachado,brasileiro,portadorde RG nº563623586,inscritonoCPFsobonº
913.277.76553, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa J S ROSA E CIA LTDA,

CNPJ 16.347.270/000103, representada por Jizecerle Sousa Rosa, com sede na Rua DrºBertino
Passos,nº123,Casa,Centro,Amargosa,CEP:45.300000,simplesmentedenominadaFORNECEDOR,
firmamapresenteATADEREGISTRODEPREÇO(S),conformedecisãoexaradanoProcessoAdministrativo
n.º 083/2020, referente ao Pregão Presencial n.º 017/2020 para Registro de Preços, nos termos da Lei
10.520/02,Leinº8.666/93,comaalteraçãodadapelaLeinº8.883/94,consoanteasseguintescláusulase
condições:

1.DOOBJETO.
1.1.OobjetodapresenteataéoRegistrodePreçoparaaContrataçãodeempresaparafuturaeeventual
aquisição de materiais de limpeza e utensílios para lar, para atender as necessidades das secretarias do
municípiodeMilagres.
1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderão
advir,semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto
Municipal.

2.DOPREÇO.
2.1. Os itens que estão em tabela anexo especificados foram adjudicados, no valor global de

R$71.590,00(setenta e um mil reais e quinhentos e noventa reais), referente aos Lotes IV R$
31.250,00,loteIV–R$40.340,00

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscais),fornecimentodemãodeobraespecializada,leissociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa,acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.

3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazos
fixadospeloórgãocontrolador.
3.2.Odispostonoitemanterioraplicaseigualmente,noscasosdeincidênciadenovosimpostosoutaxase
dealteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
3.3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preçosvigentesatravésdesolicitaçãoformalaoórgãogerenciadorSecretáriaMunicipaldePlanejamentoe
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas,
componentesoudeoutrosdocumentos.
3.4.  A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
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3.5.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.3,aComissãopoderáaqualquermomento
reduzirospreçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaou
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficial.

4.DOSPRAZOS.
4.1.OFORNECEDORpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosno
prazode72(setentaeduas)horasacontardaconvocaçãoexpedidapeloMUNICÍPIO,podendoesteprazo
serprorrogadoporigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12meses,contadodaassinaturadapresenteata.

5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuado30(trinta)diasaentregadanotafiscal.
5.2.Opagamentoserárealizadoporcreditoemcontaaserinformadapelacontratadapormeiodeordem
bancaria e/ou transferência, respeitando subitens dispostos no item 10 “Condições de Pagamento”,
constantenoedital.

6.DOACRÉSCIMOOUSUPRESSÃO
6.1NointeressedaPrefeituraMunicipal,ovalorinicialatualizadodacontrataçãopoderáseraumentadoou
suprimidoatéolimitede25%(vinteecincoporcento),comfundamentonoart.65,§§1ºe2º,daLein.º
8.666/1993.
6.2A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressõesquesefizeremnecessários.
6.3Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as
supressõesresultantesdeacordoentreaspartes.

7.DACONTRATAÇÃO.
7.1. A obrigação decorrente do fornecimento de bens constantes da Ata de registro de preços, que terá
forçadecontrato,celebradasentreoMUNICÍPIOeoFORNECEDORobservaraascondiçõesestabelecidas
noEdital,seusanexosenalegislaçãovigente.
7.2.OMUNICÍPIOdispensaacelebraçãoetermodecontratosubstituindopelaAtaderegistrodepreço,
consoantedispostonoitemanteriornostermosdo§4ºdoartigo62daLeinº8.666/93.
7.3.NahipótesedoFORNECEDORprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitar
ounãoretiraraAtadeRegistrodePreçonoprazoecondiçõesestabelecidos,poderãoserconvocadosos
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.
7.4.ObservadososcritériosecondiçõesestabelecidosnoEdital,oMUNICÍPIOpoderácomprardemaisde
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o
solicitadopeloMUNICÍPIO,observadasascondiçõesdoEditaleopreçoregistrado.
7.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à
AdministraçãoDireta.

8.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
8.1.Oobjetodopresenteprocessolicitatórioserárecebidopeloresponsávelpelaunidadeondedeveraser
entregue.
8.1.2AtendendoaoquantodispostonaLeiFederaldenº12.486/2013,ficadesignadaoServidorRAMON
OLIVEIRA ALMEIDA – Matrícula nº19.650,CPFnº 025.665.53599 para o fim especifico de acompanhar a
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execuçãoefiscalizaçãodoobjetodapresenteAtadeRegistrodePreços.
8.2.AcontrataçãosomenteseráconsideradaconcluídamedianteaemissãodeTERMODERECEBIMENTO
DEFINITIVO.
8.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis,
contadodorecebimentoprovisório.
8.4.CasooprodutonãocorrespondaaoexigidopeloEdital,consoantesubitemanterior,oFORNECEDOR
deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº
8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
8.5.OFORNECEDORdeveráentregarosbensnoslocaisdeterminadosnaAutorizaçãodeCompra.
8.6.Asentregasdeverãoserrealizadasnoprazode24(vinteequatro)horas,contadodorecebimentodo
pedido.
8.7.Oprazoestabelecidonoitem7.6poderáserprorrogadoquandosolicitadopeloFORNECEDORedesde
queocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.

9.DASPENALIDADES.
9.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitarseá às penalidades de
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de
inidoneidade,quepoderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamento
doregistro.
9.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistono
item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de
impedimentotemporárioparalicitarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,peloprazomáximode2(dois)
anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
totaldopedido.
9.3.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,3%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.4.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,7%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.5.Nodescumprimentodequaisqueroutrascláusulasdocontrato,quenãoimpliquemcumprimentode
prazos,seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
9.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).

10.DARESCISÃOCONTRATUAL.
10.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
10.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderásuspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDORcumpra
integralmenteacondiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,
naLeinº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
10.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasno
art.79daLeinº8.666/93.
10.4.OFORNECEDORreconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80
daLeinº8.666/93.

11.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
11.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)
diasúteis,acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)oFORNECEDORnãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
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b)oFORNECEDOR,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)oFORNECEDORdercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,por
umdosmotivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06de
julhode1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e)porrazõesdeinteressepúblico,devidamentefundamentadas,naformadoincisoXII,doart.78daLeinº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprirasexigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
11.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,
sendoqueadecisãofinaldeveráserfundamentada.
11.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem
10.1.,seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
11.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoserá
feitaporpublicaçãonoDiárioOficialdeMilagres,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORa
partirdoquintodiaútil,contadodapublicação.
11.5.AsolicitaçãodoFORNECEDORouprestadordeserviçosparacancelamentodoregistrodepreço,não
o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a
aplicaçãodaspenalidadesprevistasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
11.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantesdoregistrodepreços.

12.DOFORO.
FicaeleitooforodacidadedeMilagres/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitosoriginadospela
presenteAtaepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiadosquepossam
ser.


Milagres,18desetembrode2020.




MUNICIPIODEMILAGRES/BA
CezarRotondanoMachado 
PrefeitoMunicipal 
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº017/2020/SRP
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº065/2020/SRP
ANEXOI


ValorTotaldeR$71.590,00(setentaeummilreaisequinhentosenoventareais),referenteaos
LotesIVR$31.250,00,loteIV–R$40.340,00,conformeanexoabaixo.
LOTE04
ITEM

DESCRIÇÃOLOTE

UND

1.

Acidulanteliquido,   neutralizador   de   resíduos
alcalinos  e do  cloro  residual,   remove   resíduos
deagentesoxidantes
evitando o arelento
das roupas. Apresentado em balde lacrado contendo
20 litros, o rotulo do produto deve conter a
composição do produto, modo de uso doproduto,
precauçõesdeuso,marcadofabricante,datade
fabricação,prazodevalidade,númerodeidentificação
noMinistériodaSaúdeequímicoresponsável.
Aditivo Liquido, alcalino, auxilia na remoção de
sujidades
proteicas

ealbuminosas,

contemtensoativos
biodegradável,
apresentado em  baldes  plásticos lacrados
contendo20litros.Orotulodoprodutodevecontera
composição do produto, modo de uso do produto,
precauções de uso,marca  do  fabricante,  data   de
fabricação,   prazo   de validade, número de
identificaçãonoMinistériodaSaúde
equímicoresponsável
AMACIANTEdetecidos,maciaeperfumaqualquer
tipo de tecido facilitando a centrifugação e a
calandragem, apresentado em balde plástico lacrado,
contendo20litros.Orotulodoprodutodevecontera
composição do produto,modo de uso do produto,
precauções de uso, marca do fabricante, data de
fabricação,,prazodevalidade,numerode
identificação no Ministério da Saúde e químico
responsável.
DESINFETANTE a base de hipoclorito de sódio,
equivalente
a
1%de

cloro
ativo,estabilizado(10.000ppm),atividade
antimicrobiana comprovadacontra fungos, contra
bactérias gram   positiva,   gram negativa,
inclusivepseudômonas, destinado a desinfecção de
superfícies hospitalares apresentado em bombona
plástica lacradas contendo  05  litros, o rotulo do
produto deve conter a composição do produto,
precauções de uso, marca do fabricante, data de

BALDE

15

120,00

1.800,00

KELMOS

BALDE

15

120,00

1.800,00

KELMOS

BALDE

15

55,00

825,00

KELMOS

BOMBO
NA

480

8,00

3.840,00

KELMOS

2.

3.

4.

QNT

V.UNIT
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fabricação,prazodevalidade,numerodeidentificação
noMinistériodaSaúdeequímicoresponsável.
DESINFETANTE e alvejante liquido, clorado, indicado BOMBO 10
paraoxidaçãodemanchasdetecidospromovendoa NA
desinfectação apresentado em bombonas plásticas,
lacradascontendo50litros.Orotulodoprodutodeve
conter a composição do produto, modo de uso do
produto,precauçõesdeuso,marcadofabricante,data
da fabricação, prazo de validade, numero de
identificação no Ministério da Saúdeequímico
responsável
DESINFETANTEhospitalarabasedequaternáriode
480
amônio,  desinfecção   e    limpeza    superfícies 
diluição mínima de 1:10, eficiente contra bactérias 
grampositivas,gramnegativainclusivepseudômonas,
apresentado em bombonas plásticas lacradas com 05 BOMBO
litros, o rotulo do produto deve conter a composição NA
do produto, modo de uso do produto,precauções de
uso,marcadofabricante,datadafabricação,prazode
validade,numerodeidentificaçãonoMinistérioda
Saúdeequímicoresponsável
DETERGENTE concentrado para limpeza geral com BALDE
15
tensoativosbiodegradável,indicadopararemoçãode
sujidades de superfícies fixas como paredes, pisos,
banheiros, áreas externas. Apresentado em baldes
plásticos lacrados contendo 20 litros. O rotulo do
produtodeveconteracomposiçãodoproduto,modo
de usodo  produto,  precauções  de  uso, marca do
fabricante, data da fabricação, prazo de validade,
numero de identificação no Ministério da Saúde,
equímicoresponsável,
DETERGENTELíquido,  para  prélavagem   e lavagem BALDE
15
de roupas com alto poder dispersante, eficiente na
remoção de sujidades em geral inclusive manchas de
sangue, com tensoativos biodegradável, apresentado
em balde plástico lacrado contendo  20  litros,  o
rotulodoprodutodeveconteracomposiçãodo
produto,mododeusodoproduto,precauções
de   uso,  marca   do   fabricante  data  devalidade,
numero de identificação no Ministério da Saúde e
químicoresponsável
SABONETE Liquido, glicerinadocom  alto  poder  de BOMBO 150
umectação, indicado na higienização das mãos em NA
geral, apresentado em bombonas plásticas lacrada
contendo05litros,orotulodoprodutodevecontera
composição do produto, modo de uso do produto,
precauções de uso, marca do  fabricante,  data  de
fabricação,prazodevalidade,numerodeidentificação
noMinistériodaSaúdequímicor
responsável.
VALORTOTAL:(TRINTAEUMMILDUZENTOSECINQUENTAREAIS)

5.

6.

7.

8.

9.

206,00

2.060,00

BRASCOM

35,00

16.800,00

KELMOS

80,00

1.200,00

KELMOS

95,00

1.425,00

10,00
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LOTE05
ITEM






1




2

3

4






5









DESCRIÇÃOLOTE
Alcool, etilico, hidratado, em gel, graduação 70%,
certificado INMETRO e norma ABNT NBR 5991 e
registro na ANVISA, fragância agradável, para
assepsiadasmãos.Embalagemcomnominimo1l.O
produtodeveráestaracondicionadoemembalagem
com as seguintes informações, impressas
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do
fabricante, nome do produto, data de fabricacao e
validade, numero do lote, composição, peso,
endereço e telefone de contato, registro do
responsáveltécnico,mododeusareprecauçõesno
uso do produto, normas vigentes e registros nos
órgãoscompetentes.Nadatadaentrega,oprazode
validade indicado para o produto, nao deverá ter
sidoultrapassadonasuametade,tomandosecomo
referênciaadatadefabricaçãoinformada.
ÁCIDO PERACÉTICO 5%, ÁCIDO PERACÉTICO 5%
GALENO éindicado para uso hospitalar e em
estabelecimentosrelacionadoscomoatendimentoà
saúde. COMPOSIÇÃO: Peróxido de Hidrogênio, ácido
acético,acidificante,estabilizantee
veículo.
Princípioativo:ÁcidoPeracético5,0%p/p.
ÁLCOOLA97%
Alcool, etilico, hidratado, liquido, graduacao 70%,
certificado INMETRO e norma ABNT NBR 5991 e
registro na ANVISA. Embalagem: frasco plastico de
500 ml, contendo nome dofabricante, data
defabricacaoeprazodevalidade.
Alvejante, em pó, solúvel em agua, nao contendo
cloro de origem orgânica ou inorgânica, ph em
soluçãoa5%ppatemperaturade25ºc,maiorque2
emenorque11,5,temperaturadeacao60ºca90º
c, para lavagem de roupa hospitalar. Embalagem
comminimo20kg,contendo:nomee/oumarcado
produto, categoria do produto, restrições de uso
(quando necessário), modo de usar, indicação
quantitativa, composição, lote e data de fabricacao,
prazodevalidade,informacoestoxicológicas(quando
necessário),registroounotificacaonoMinisterioda
Saúde,técnicoresponsável, fabricante, distribuidor
e/ouimportador,origem.
Amaciante hospitalar líquido, concentrado, para
processo de lavagem de roupa hospitalar, nos
sistemadelavagempordosadoreseletrônicos100%
automatizados,compostopormatériaativacatiônica
a base de quaternário de amônio, coadjuvante,
conservante, solúvel em agua, biodegradável,
suavemente perfumado, ph (puro)  3 a 7.

UND

QNT

V.UNIT V.TOTAL

MARCA

100

105,00 10.500,00

MEYOR´S

20

95,00

1.900,00

RIO
QUIMICA

30

78,00

2.340,00

ITAJA

100

48,00

4.800,00

ITAJA

30

148,00

4.440,00

KELMOS

70,00

2.100,00

KELMOS






cxcom
12
und



Glc/5l

1CXCOM
12

cxcom
12
und





Undc/20kg

30
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6

Embalagemplasticacontendo,nominimo,20litros,
Blc/20l
devendo estar impresso em português: nome do
material,origem,marca,dadosdeidentificacao,data
de fabricacao, lote, fabricante, distribuidor e/ou
importador,mododeuso,restriçõesdeuso(quando
necessário), informacoes toxicológicas (quando
necessário), nome do responsável técnico, prazo de
validade igual ou superior a 12 meses (a partir da
data de entrega), normas vigentes e registro ou
notificaçãonoMinistériodaSaúde/ANVISA.
Desinfetante hospitalar, ação bactericida e
germicida, contendo quartenario de amonia 3% ou 
mais de 3%. Embalagem plástica de 5L, contendo o
Glc/5L
nome do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, normas vigentes eregistro ou notificação
noMinistériodaSaúde/ANVISA.
Detergenteempó,parausohospitalar,compostode
tensoativo, agentes condicionadores de PH 1% = 
11,5 +/ 0,1, solúvel em água, granulométrica fina, 
peso especifico = 0,76g/ml, coloração azul claro, PCTc/20kg
aditivos umectantes, peptizantes, alvejante ótico.
Embalagem: pacote com 20 kg, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data
defabricação,prazodevalidade,normasvigentese
registro ou notificação no Ministério da
Saúde/ANVISA.
Detergente,desincrustantepararemoçãodecrostas
em coifas, vasos sanitários, superfícies em geral. 
Embalagem plástica de 5L, contendo o nome do
Gl
fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
normas vigentes e registroounotificação no
MinistériodaSaúde/ANVISA.
Hipoclorito, de sódio 10%, solução 10 mg/ml em 
cloro ativo estabilizado. Embalagem: bombona com
Glc/5l
5 litros, contendo o nome do fabricante, data de
fabricacao, lote, prazo devalidade e registro na
ANVISA/MinisteriodaSaúde.
Valortotal:(QUARENTAMILTREZENTOSEQUARENTAREAIS)



7

8

9

10

300

8,00

2.400,00

KELMOS

25

130,00

3.250,00

KELMOS

80

48,00

3.840,00

BRASCOM

300

15,90

4.770,00

KELMOS
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ATADEREGISTRODEPREÇOSN.º066/2020
PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇON.º017/2020
PROCESSOADMINISTRATIVON.º083/2020

OMUNICÍPIO DE MILAGRES,pessoajurídicadedireitointerno,inscritanoCNPJsobonº13.720.263/0001
17, com sede administrativa na Praça Antônio Balbino, 845, Centro, Milagres/BA, por seu Prefeito
MunicipalCézarRotondanoMachado,brasileiro,portadorde RG nº563623586,inscritonoCPFsobonº
913.277.76553, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa RELYLIMP MATERIAIS DE
LIMPEZA LTDA, CNPJ 03.275.718/000189, neste ato representada por seus sócios nos termos exatos
dos seus atos constitutivos,com sede naAv. Carlos Amaral Rua do Cajueiro , n.º 1580, loteamento
Teresópolis,SantoAntôniodeJesusBA, simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Administrativo n.º 083/2020,
referenteaoPregãoPresencialn.º017/2020paraRegistrodePreços,nostermosdaLei10.520/02,Leinº
8.666/93,comaalteraçãodadapelaLeinº8.883/94,consoanteasseguintescláusulasecondições:

1.DOOBJETO.
1.1.OobjetodapresenteataéoRegistrodePreçoparaaContrataçãodeempresaparafuturaeeventual
aquisição de materiais de limpeza e utensílios para lar, para atender as necessidades das secretarias do
municípiodeMilagres.
1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderão
advir,semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto
Municipal.

2.DOPREÇO.
2.1. Os itens que estão em tabela anexo especificados foram adjudicados, no valor global de
R$57.150,00(cinquentaesetemilcentoecinquentareais,referenteaosLotesVIR$57.150,00.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscais),fornecimentodemãodeobraespecializada,leissociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa,acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.

3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazos
fixadospeloórgãocontrolador.
3.2.Odispostonoitemanterioraplicaseigualmente,noscasosdeincidênciadenovosimpostosoutaxase
dealteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
3.3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preçosvigentesatravésdesolicitaçãoformalaoórgãogerenciadorSecretáriaMunicipaldePlanejamentoe
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas,
componentesoudeoutrosdocumentos.
3.4.  A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.5.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.3,aComissãopoderáaqualquermomento
reduzirospreçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaou
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
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internacional,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficial.

4.DOSPRAZOS.
4.1.OFORNECEDORpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosno
prazode72(setentaeduas)horasacontardaconvocaçãoexpedidapeloMUNICÍPIO,podendoesteprazo
serprorrogadoporigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12meses,contadodaassinaturadapresenteata.

5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuado30(trinta)diasaentregadanotafiscal.
5.2.Opagamentoserárealizadoporcreditoemcontaaserinformadapelacontratadapormeiodeordem
bancaria e/ou transferência, respeitando subitens dispostos no item 10 “Condições de Pagamento”,
constantenoedital.

6.DOACRÉSCIMOOUSUPRESSÃO
6.1NointeressedaPrefeituraMunicipal,ovalorinicialatualizadodacontrataçãopoderáseraumentadoou
suprimidoatéolimitede25%(vinteecincoporcento),comfundamentonoart.65,§§1ºe2º,daLein.º
8.666/1993.
6.2A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressõesquesefizeremnecessários.
6.3Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as
supressõesresultantesdeacordoentreaspartes.

7.DACONTRATAÇÃO.
7.1. A obrigação decorrente do fornecimento de bens constantes da Ata de registro de preços, que terá
forçadecontrato,celebradasentreoMUNICÍPIOeoFORNECEDORobservaraascondiçõesestabelecidas
noEdital,seusanexosenalegislaçãovigente.
7.2.OMUNICÍPIOdispensaacelebraçãoetermodecontratosubstituindopelaAtaderegistrodepreço,
consoantedispostonoitemanteriornostermosdo§4ºdoartigo62daLeinº8.666/93.
7.3.NahipótesedoFORNECEDORprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitar
ounãoretiraraAtadeRegistrodePreçonoprazoecondiçõesestabelecidos,poderãoserconvocadosos
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.
7.4.ObservadososcritériosecondiçõesestabelecidosnoEdital,oMUNICÍPIOpoderácomprardemaisde
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o
solicitadopeloMUNICÍPIO,observadasascondiçõesdoEditaleopreçoregistrado.
7.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à
AdministraçãoDireta.

8.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
8.1.Oobjetodopresenteprocessolicitatórioserárecebidopeloresponsávelpelaunidadeondedeveraser
entregue.
8.1.2AtendendoaoquantodispostonaLeiFederaldenº12.486/2013,ficadesignadaoServidorRAMON
OLIVEIRA ALMEIDA – Matrícula nº19.650,CPFnº 025.665.53599 para o fim especifico de acompanhar a
execuçãoefiscalizaçãodoobjetodapresenteAtadeRegistrodePreços.
8.2.AcontrataçãosomenteseráconsideradaconcluídamedianteaemissãodeTERMODERECEBIMENTO
DEFINITIVO.
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8.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis,
contadodorecebimentoprovisório.
8.4.CasooprodutonãocorrespondaaoexigidopeloEdital,consoantesubitemanterior,oFORNECEDOR
deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº
8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
8.5.OFORNECEDORdeveráentregarosbensnoslocaisdeterminadosnaAutorizaçãodeCompra.
8.6.Asentregasdeverãoserrealizadasnoprazode24(vinteequatro)horas,contadodorecebimentodo
pedido.
8.7.Oprazoestabelecidonoitem7.6poderáserprorrogadoquandosolicitadopeloFORNECEDORedesde
queocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.

9.DASPENALIDADES.
9.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitarseá às penalidades de
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de
inidoneidade,quepoderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamento
doregistro.
9.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistono
item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de
impedimentotemporárioparalicitarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,peloprazomáximode2(dois)
anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
totaldopedido.
9.3.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,3%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.4.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,7%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
9.5.Nodescumprimentodequaisqueroutrascláusulasdocontrato,quenãoimpliquemcumprimentode
prazos,seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
9.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).

10.DARESCISÃOCONTRATUAL.
10.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
10.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderásuspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDORcumpra
integralmenteacondiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,
naLeinº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
10.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasno
art.79daLeinº8.666/93.
10.4.OFORNECEDORreconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80
daLeinº8.666/93.

11.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
11.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)
diasúteis,acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)oFORNECEDORnãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)oFORNECEDOR,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)oFORNECEDORdercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,por
umdosmotivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06de
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julhode1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e)porrazõesdeinteressepúblico,devidamentefundamentadas,naformadoincisoXII,doart.78daLeinº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprirasexigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
11.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,
sendoqueadecisãofinaldeveráserfundamentada.
11.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem
10.1.,seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
11.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoserá
feitaporpublicaçãonoDiárioOficialdeMilagres,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORa
partirdoquintodiaútil,contadodapublicação.
11.5.AsolicitaçãodoFORNECEDORouprestadordeserviçosparacancelamentodoregistrodepreço,não
o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a
aplicaçãodaspenalidadesprevistasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
11.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantesdoregistrodepreços.

12.DOFORO.
FicaeleitooforodacidadedeMilagres/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitosoriginadospela
presenteAtaepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiadosquepossam
ser.


Milagres,18desetembrode2020.




MUNICIPIODEMILAGRES/BA
CezarRotondanoMachado 
PrefeitoMunicipal 
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº017/2020/SRP
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº066/2020/SRP
ANEXOI


ValorTotaldeR$57.150,00(cinquentaesetemilcentoecinquentareais,referenteaosLotesVI
R$57.150,00.conformeanexoabaixo.

LOTE6 FRALDAS
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
FRALDA DESCARTÁVEL (APRESENTAR AMOSTRA) fralda
descartável infantil no tamanho P de boa qualidade com
barras de proteção antivazamento.  Fralda descartável
infantil P, fralda descartável para crianças de até 06 kg,
antialérgica, com maciez e absorção adequadas à sua
finalidade,comsuperfícieuniformeaindaqueúmida,com
formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas
pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com
barreira lateral antivazamento, possibilitando ajuste
perfeitosemvazamentos,comduastiraslateraisadesivas
para fixação, protegidas por fitas siliconizadas com
pequena dobradura para facilitar o manuseio. Embalado
conforme a praxe do fabricante em pacotes com 36
unidades, trazendo os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo
devalidadeenúmeroderegistronoMinistériodaSaúde.
Oprazodevalidademínimodeveserde12(doze)meses,
apartirdadatadeentreganaunidaderequisitante.
FRALDA DESCARTÁVEL (APRESENTAR AMOSTRA) fralda
descartávelinfantilnotamanhoMdeboaqualidadecom
barras de proteção antivazamento.  Fralda descartável
infantil M, para crianças de 5,5 até 10 kg, antialérgica,
com maciez eabsorçãoadequadas à sua finalidade, com
superfície uniforme ainda que úmida, com formato
anatômico,cinturaajustável,comrecortesnaspernas,de
preferência com dois a quatro elásticos, com barreira
lateral antivazamento, possibilitando ajuste perfeito sem
vazamentos,comduastiraslateraisadesivasparafixação,
protegidasporfitassiliconizadascompequenadobradura
parafacilitaromanuseio.Embaladoconformeapraxedo
fabricante em pacotes com 32 unidades, trazendo os
dadosdeidentificação,procedência,númerodelote,data
defabricação,prazodevalidadeenúmeroderegistrono
MinistériodaSaúde.Oprazodevalidademínimodeveser
de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega na
unidaderequisitante.
FRALDA DESCARTÁVEL (APRESENTAR AMOSTRA) fralda
descartávelinfantilnotamanhoGdeboaqualidadecom
barras de proteção antivazamento.  Fralda descartável
infantil G, para crianças de 09 a 13 kg, antialérgica, com
maciez e absorção adequadas à sua finalidade, com
superfície uniforme ainda que úmida, com formato
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04

5

anatômico,cinturaajustável,comrecortesnaspernas,de
preferência com dois a quatro elásticos, com barreira
lateral antivazamento, possibilitando ajuste perfeito sem
vazamentos,comduastiraslateraisadesivasparafixação,
protegidasporfitassiliconizadascompequenadobradura
parafacilitaromanuseio.Embaladoconformeapraxedo
fabricante em pacotes com 30 unidades, trazendo os
dadosdeidentificação,procedência,númerodelote,data
defabricação,prazodevalidadeenúmeroderegistrono
MinistériodaSaúde.Oprazodevalidademínimodeveser
de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega na
unidaderequisitante.
FRALDA DESCARTÁVEL (APRESENTAR AMOSTRA) fralda
descartávelinfantilnotamanhoXGdeboaqualidadecom
barras de proteção antivazamento.  Fralda descartável
infantilXG,paracriançasde13a16kg,antialérgica,com
maciez e absorção adequadas à sua finalidade, com
superfície uniforme ainda que úmida, com formato
anatômico,cinturaajustável,comrecortesnaspernas,de
preferência com dois a quatro elásticos, com barreira
lateral antivazamento, possibilitando ajuste perfeito sem
vazamentos,comduastiraslateraisadesivasparafixação,
protegidasporfitassiliconizadascompequenadobradura
parafacilitaromanuseio.Embaladoconformeapraxedo
fabricante em pacotes com 24 unidades, trazendo os
dadosdeidentificação,procedência,númerodelote,data
defabricação,prazodevalidadeenúmeroderegistrono
MinistériodaSaúde.Oprazodevalidademínimodeveser
de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega na
unidaderequisitante.
FRALDA DESCARTÁVEL (APRESENTAR AMOSTRA) fralda
descartável infantil no tamanho XGG de boa qualidade
com barras de proteção antivazamento.  Fralda
descartável infantil XGG, para crianças de 14 A 18 kg,
antialérgica, com maciez e absorção adequadas à sua
finalidade,comsuperfícieuniformeaindaqueúmida,com
formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas
pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com
barreira lateral antivazamento, possibilitando ajuste
perfeitosemvazamentos,comduastiraslateraisadesivas
para fixação, protegidas por fitas siliconizadas com
pequena dobradura para facilitar o manuseio. Embalado
conforme a praxe do fabricante em pacotes com 20
unidades, trazendo os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo
devalidadeenúmeroderegistronoMinistériodaSaúde.
Oprazodevalidademínimodeveserde12(doze)meses,
apartirdadatadeentreganaunidaderequisitante.
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