
EDITAL N° 116/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 107/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o  Edital  de Pregão 
Presencial SRP n° 107/2019, o qual tem como objeto a aquisição de material de Higiene e Limpeza para a 
manutenção da Prefeitura Municipal de Tramandaí, ALTERANDO a descrição do item n° 29 do Anexo III do 
Edital sem     alteração na   data   prevista   para o certame  .

Leia-se:

Item Produto Quantidade Valor unitário 
estimado

Valor unitário 
cotado

01

ÁGUA SANITÁRIA 
Resumo: Água sanitária com registro na ANVISA. A 
bombona de 5 litros deverá ser resistente e a tampa 
apresentar lacre, sem vazamento. A base de cloro 
ativa  entre  2,0  a  2,5%  destinado  a  alvejar, 
branquear superfícies. O material deverá obedecer 
rigorosamente  as  normas  exigidas  pela  ABNT  e 
apresentar  comprovação  do  registro  do  produto 
junto  a  ANVISA.  Ficha  técnica,  FISPQ  (Ficha  de 
Informação  de  Segurança  de  Produto  Químico) 
Apresentar  no  rótulo:  composição,  responsável 
químico  e  seu  CRQ,  nº  registro  no  Ministério  da 
Saúde,  prazo  de  validade,  modo  de  utilização  e 
precauções  e  identificação  da  empresa  (nome, 
endereço completo e CNPJ). Composição: soluções 
aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio e 
carbonato  de  sódio  ou  cálcio  como  estabilizante. 
Com validade  mínima de  1  (um)  ano  na data  de 
entrega. 
Marca:

2.000 
bombonas R$11,86 R$

02

ÁLCOOL ETÍLICO
Resumo: Álcool Etílico hidratado de 1 litro com 100 
%  álcool  etílico  hidratado,  46,3°  INPM  (96°gl) 
embalagem plástica transparente. O material deverá 
obedecer  rigorosamente  as  normas  de 
comercialização exigidas pela ABNT.
Marca:

2.000 litros R$ 8,45 R$

03

BALDE PARA BRUXA
Resumo: Balde para bruxa plástico de 14 litros com 
espremedor  (torcedor)  acoplado  onde  possa 
escorrer e torcer a bruxa.
Marca: 

300 unidades R$ 42,30 R$

04

BALDE DE PLÁSTICO
Resumo:  Balde  plástico  em  PVC,  não  tóxico, 
inodoro, 100% matéria- prima virgem, com alça de 
metal e capacidade para 20 litros. 
Marca:

300 unidades R$ 20,99 R$
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05

CERA LIQUIDA 
Resumo:  Cera  líquida  incolor  embalagem plástica 
brilho  instantâneo  duradouro  com  perfume 
agradável,  com  secagem  rápida,  não  tóxica, 
antiderrapante,  material  indicado  para  todos  os 
pisos laváveis, com registro no Ministério da Saúde, 
de  750  ml.  O  material  deverá  obedecer  todo  as 
normas da ABNT.
Marca:

2.000 
unidades R$ 8,21 R$

06

CESTO DE LIXO 
Resumo:  Cesto de lixo  com tampa, em PVC, não 
tóxico, inodoro capacidade 100 litros.
Marca:

50 unidades R$ 115,34 R$

07

CESTO DE LIXO
Resumo:  Cesto de lixo  com tampa, em PVC, não 
tóxico,  inodoro,  capacidade  de  15  litros.  Cores 
variadas.
Marca:

200 unidades R$ 32,23 R$

08

COPO DESCARTÁVEL
Resumo: Copo descartável de 200 ml, transparente, 
em  material  resistente,  atóxico,  atendendo  as 
normas  de  qualidade  da  ABNT.  Pacote  com  100 
unidades.
Marca:

2.500 
pacotes R$ 5,72 R$

09

COPO DESCARTÁVEL
Resumo:  Copo descartável  de 50 ml,  pacote com 
100  unidades,  na  cor  branca,  em  material 
poliestireno, atóxico, ótima qualidade, atendendo as 
normas de qualidade da ABNT.
Marca:

300 pacotes R$ 3,88 R$

10

DESINFETANTE
Resumo:  Desinfetante, embalagem de 5 litros, em 
plástico  incolor  resistente  e  com  o  tampo  sem 
vazamento. Com ação germicida e bactericida nas 
fragrâncias  de  pinho,  eucalipto,  limão,  jasmim  e 
violeta. Composição: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil 
Amônio  e  outros  componentes.  Com  registro  na 
ANVISA, Validade miníma de 1 (um) ano na data de 
entrega.
Marca:

2.000 
bombonas R$ 15,14 R$

11

ESCOVA 
Resumo:  Escova  para  chão  de  madeira  pequena 
com cerdas de nylon. 
Marca:

300 unidades R$ 4,29 R$

12

ESFREGÃO DE AÇO
Resumo:  Esfregão de aço em pacote transparente 
plástico  em  embalagem  individual,  composto  de 
aço-carbono, entre 10 g e 17 g.
Marca:

500 unidades R$ 2,70 R$

13

ESFREGÃO (BRUXA) 
Resumo:  Esfregona  (bruxa)  100%  algodão,  base 
resistente 190 g, com cabo. O cabo da bruxa deverá 
ser  de  madeira  resistente  e  ter  a  rosca  eficiente 
para não entortar facilmente (rosca universal).
Marca:

500 unidades R$ 17,10 R$

14

ESPONJA DE LÃ DE AÇO 
Resumo: Esponja de lã de aço composta de aço de 
carbono 60 g. Fardo c/ 14 pacotes com 8 unidades.
Marca:

50 fardos R$ 25,73 R$
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15

ESPONJA DE LOUÇA 
Resumo: Esponja dupla face com duas faces (verde 
e amarela) uma macia e outra para limpeza difícil. 
Dimensões: 110mmx75mmx20mm. Com espuma de 
poliuretano  e  fibra  sintética  com  abrasivo  em 
embalagem plástica transparente em pacotes com 1 
unidade. 
Marca:

1.500 
unidades R$ 2,35 R$

16

FLANELA 
Resumo:  Flanela  100%  algodão  50x33  cm  com 
acabamento em overloque em todo o contorno do 
pano.
Marca:

1.000 
unidades R$ 5,24 R$

17

FÓSFOROS
Resumo:  Fósforo em madeira, resistente, em caixa 
grande  com  lixa  tradicional  contendo  240  palitos 
longos de aproximadamente 5 cm.
Marca:

300 caixas R$ 5,63 R$

18

GUARDANAPO
Resumo:  Guardanapo  em  folhas  simples  de 
aproximadamente  25x22  cm  pacote  com  50 
unidades  na  cor  branca  especial,  macios, 
embalagem transparente. Deverá ser entregue em 
embalagem fechadas individualmente, 100% fibras 
naturais.
Marca:

300 pacotes R$ 4,79 R$

19

LIMPA VIDROS
Resumo:  Limpa  vidros  em  embalagem  plástica 
transparente de 500 ml com álcool, com ação limpa 
e  desengordura.  O  produto  deverá  obedecer 
rigorosamente  ás  normas  de  comercialização  da 
ABNT.
Marca:

1.500 
unidades R$ 5,46 R$

20

LUSTRA MÓVEIS
Resumo:  Lustro  móveis  de  200  ml  com  óleo  de 
linhaça  e  silicone  com  perfume  agradável  em 
embalagem  plástica  resistente  com  tampa 
rosqueada e com lacre. O material deverá obedecer 
rigorosamente todas as normas da ABNT.
Marca:

2.000 
unidades R$ 5,82 R$

21

LUVA DE BORRACHA
Resumo: Luvas de látex (borracha) tamanho P.M,G, 
composto  de  latex  natural,  internamente 
aveludadas, antiderrapante seguir rigorosamente as 
normas  de  comercialização  da  ABNT  n°  13.393. 
Com  certificado  de  aprovação  do  Ministério  do 
Trabalho. Espessura de 450 micras.
Marca:

1.000 pares R$ 13,83 R$

22

PÁ DE LIXO 
Resumo:  Pá para lixo com cabo de madeira longo 
envolto  em plástico reforçado,  liso,  boa aderência 
no  chão.  Com  cabo  de  no  mínimo  60cm  envolto 
com  plástico,  com  coletor  medindo 
aproximadamente  26  cm  coletor  este  que  deverá 
ser de metal.
Marca:

250 unidades R$ 19,42 R$

23 PAPEL HIGIÊNICO 
Resumo:  Papel  Higiênico  branco  especial,  neutro, 
folhas  simples  gofrado  e  firme,  picotado.  Entrega 
em fardos com 64 rolos com 30 metros x  10 cm 

1.000 fardos R$ 72,32 R$
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embalados  em 4  em 4  ,  100% fibras  celulósicas 
virgens de alta qualidade, macio e resistente. Não 
serão aceitos rolo com miolo  solto.  Somente será 
aceita  na  cor  branca  alcalina,  não  serão  aceitos 
gelo, bege ou creme. Apresentar na embalagem ou 
na composição, Papel não reciclado. 
Marca:

24

PAPEL TOALHA
Resumo:  Papel  toalha  interfolhado  com 2  dobras, 
neutro,  simples  na  cor  branca  especial,  não 
reciclado,  para  higienização  das  mãos,  com  alta 
absorção.  Fardo  com  1.250  folhas.  Dimensão  da 
folha  23x21  cm.  Até  24  cm.  Papel  uniforme  e 
resistente. alta qualidade que lhe confere um bom 
poder  de  absorção,  embalado  em  plástico  de 
polietileno,  evitando  contato  do  material  com  o 
ambiente externo.
Marca:

100 fardos R$ 18,15 R$

25

DETERGENTE LIQUIDO
Resumo:  Detergente líquido, desengordurante para 
louça  de  5  litros  limão  embalagem  plástica 
resistente  sem  vazamento,  biodegradável  e  PH 
neutro.  Deve  ter  a  notificação  do  produto  junto  a 
ANVISA. Com validade mínima de 1 (um) ano na 
data de entrega.
Marca: 

400 
bombonas R$ 20,03 R$

26

REFIL ESFREGÃO (BRUXA)
Resumo: Refil esfregão (bruxa) 100% algodão, base 
c/ rosca resistente 190 g, sem cabo.
Marca: 

1.000 
unidades R$ 15,88 R$

27

RODO DE BORRACHA
Resumo: Rodo plástico com cabo longo de madeira 
envolvido  em plástico  resistente,  40  cm de  base, 
com  borracha  de  alta  qualidade,  com  ótima 
aderência, medidas e fixação perfeita. 
Marca:

500 unidades R$ 14,03 R$

28

SABÃO EM BARRA
Resumo:  Sabão  em  barra  glicerinado  sabão  de 
glicerina,  barra  com  400g,  embalagem  individual. 
Composição:  sabão  base,  glicerina,  coadjuvantes, 
pigmentos  mascarante  e  água.  De  ve  ter  a 
Notificação  do  produto  junto  a  ANVISA.  Com 
validade mínima de 1 (um) ano na data de entrega.
Marca: 

400 unidades R$ 5,54 R$

29

SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL
Resumo:  Sabão  em  pó  biodegradável  em 
embalagem  de  1kg  concentrado  e  com  alto 
poder branqueador. O material deverá obedecer 
as normas de comercialização da ABNT. Deverá 
vir  impresso  no  rótulo:  Material  notificado  da 
ANVISA/MS  e  o  nº  da  autorização  de 
funcionamento  da  empresa  fabricante.  Com 
validade  mínima  de  1  (um)  ano  na  data  de 
entrega.
Marca:

5.000 
pacotes

R$ 9,83 R$

30 SABONETE LIQUIDO
Resumo:  Sabonete  líquido  embalagem de  5  litros 
com tampa rosqueada e com lacre. Produto viscoso 
e  perolizado.  Fragrância  erva-doce.  O  produto 
deverá  obedecer  rigorosamente  às  normas  de 

100 
bombonas

R$ 24,99 R$
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comercialização da ABNT.
Marca:

31

SABONETE EM BARRA 
Resumo:  Sabonete  perfumado  com  hidratante. 
Embalagem  única  em  plástico  em  tablete  com 
registro na Anvisa/MS de 90 g .Fragrância de erva 
doce.  Deve  ter  qualidade  suficiente  para  fazer 
espumas e não rachar e não desmanchar facilmente 
ingredientes 100% natural.
Marca:

200 unidades R$ 2,75 R$

32

SACA ALVEJADA 500 X 700 
Resumo:  Saca  alvejada para  pano de  louça,  lisa, 
100% algodão, 500x700mm, com acabamento em 
overloque em todo o contorno do pano.
Marca: 

2.500 
unidades R$ 6,54 R$

33

SACA PARA PANO DE CHÃO 
Resumo:  Saca para pano de chão com no mínimo 
90% de algodão, 550x750mm de abertura, próprio 
para a limpeza de chão. 
Marca: 

2.500 
unidades R$ 7,48 R$

34

SACO DE LIXO
Resumo:  Saco  de  lixo  de  100  litros,  10  micras, 
pacote  com  100  unidades  em  polietileno  na  cor 
preta,  para  acondicionamento  de  resíduos 
domésticos.  Confeccionados  em  resinas 
termoplásticas  virgens  sem  cheiro.  Atendendo  as 
normas da ABNT.
Marca:

500 pacotes R$ 64,80 R$

35

SACO DE LIXO
Resumo: Saco de lixo de 60 litros, 10 micras, pacote 
com 100 unidades em polietileno na cor preta, para 
acondicionamento  de  resíduos  domésticos. 
Confeccionados em resinas termoplásticas virgens 
sem cheiro. Atendendo as normas da ABNT. 
Marca: 

500 pacotes R$ 39,24 R$

36

SACO DE LIXO 
Resumo: Saco de lixo de 40 litros, 10 micras, pacote 
com 100 unidades em polietileno na cor preta, para 
acondicionamento  de  resíduos  domésticos. 
Confeccionados em resinas termoplásticas virgens 
sem cheiro. Atendendo as normas da ABNT.
Marca:  

400 pacotes R$ 29,25 R$

37

SAPONÁCEO
Resumo: Saponáceo em pó, embalagem plástica de 
300  gr  com  detergente,  composto  de  tensoativo 
aniônico  biodegradável,  agente  abrasivo  e  outros 
componentes.  O  material  deverá  obedecer  as 
normas de comercialização exigidas pela ABNT.
Marca:

1.000 
unidades

R$ 5,57 R$

38

SUPORTE
Resumo:  Suporte  papel  toalha  na  cor  branca  em 
plástico  resistente,  acompanhado  de  parafusos  e 
buchas  para  fixação  de  suporte,  com  janelas 
transparentes para visualização do nível  de papel, 
travas de segurança e chave, sistema de abertura e 
fechamento com chave. Dimensões 25x13x32 cm.
Marca

60 unidades R$ 40,50 R$

39 VASSOURA DE NYLON 
Resumo: Vassoura com cerdas do tipo nylon e cabo 

1.500 
unidades

R$  14,36 R$
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rosqueado,  resistente,  em  madeira  envolto  em 
plástico. A base da vassoura deverá ser chanfrada. 
O  cabo  da  vassoura  deverá  ser  de  madeira 
resistente e ter rosca eficiente para não entortar ou 
soltar a base na utilização. 
Marca

40

VASSOURA SANITÁRIA
Resumo:  Vassoura  sanitária  com  cerdas  do  tipo 
nylon, material resistente que não entorte ou quebre 
facilmente na utilização. Cabo plástico. 
Marca:

300 unidades R$ 7,47 R$

41

VASSOURA PLÁSTICA 
Resumo:  Vassoura  tipo  gari,  cepa  plástica,  cerda 
macia.  Possui  cerdas  macias  e  largura  maior,  60 
cm,  proporcionando  maior  rendimento.  Indicada 
para  varrer  pisos  lisos,  ásperos,  irregulares, 
molhados e secos. O cabo da vassoura deverá ser 
de madeira resistente e ter rosca eficiente para não 
entortar ou soltar a base na utilização.
Marca:

100 unidades R$ 41,00 R$

    Permanecem  inalteradas  as  demais  disposições  do  Edital  de  Pregão  Presencial  SRP  nº 
107/2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito
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