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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 022/2021
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente
CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO, em observância ao Decreto Nº
264 de 18 de Janeiro de 2021 , que poderá ser consultado no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da
terça-feira,

dia

19

de

janeiro

de

2021,

https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4444&c=131&m=0

Nº
,visando

4444,

link:

formalizar

a

estimativa de preços.
OBJETO: Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado para Aquisição de Materiais de
Limpeza e Materiais de Higiene Pessoal para Secretaria Municipal de Políticas Sociais, Secretarias
Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde no
Município de Cairu-Ba.

.A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que todos os demais atos
necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e/ou qualquer outra específica, no que couber. As empresas do ramo,
interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS),
nos termos desta chamada pública.
1. As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria de Administração
da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
2.

O ANEXO I ((PROPOSTA DE PREÇOS), salvo em formato aberto, poderá ser enviado por email aos que solicitarem.

3. A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada
com o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo mesmo email (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 17 de março de 2021.
Cairu-BA, 10 de março de 2021.
Luiz Alberto Marques Gomes
Secretário Municipal de Governo respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Administração
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________

ANEXO I
LOTE 01 - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO PARA HIGIENIZAÇÃO
ITEM

1

2

3

4

5

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
AGUA, sanitária, uso domestico, a base de
hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre
2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plástica de 01 litro,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade
não superior a 06 meses e registro no Ministério da
Saúde cx com 12 und.
ALCOOL EM GEL, etílico hidratado a 70º INPM,
fragrância agradável, para assepsia das mãos.
Embalagem com 450 g cada, com dados do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
Registro e/ou Notificação no Ministério da
Saúde/ANVISA. CAIXA com 12 unidades
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADDO 70° INPM ,
embalagem com 01 litro. Registro e/ou Notificação
no Ministério da Saúde/ANVISA. CAIXA com 12
unidades
DESINFETANTE liquido, para uso geral, ação
bactericida e germicida,com registro no Ministério
da Saúde. Embalagem contendo no mínimo 1L,
com dados do fabricante, data e prazo de
validade.CX c/12 UND
ODORIZANTE, ambiente, spray, perfumado,
lavanda. Embalagem com no mínimo 410 ml, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e registro ou
notificação na ANVISA/MS, cx com 6 unidades
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DESODORANTE em pedra, para uso em vaso
sanitário,
higienizante,
poder
bactericida,
fragrância agradável. Embalagem caixa contendo
01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30
gramas e não superior a 50 gramas, contendo o
nome do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro ou notificação no Ministério da
Saúde.
DETERGENTE, líquido, neutro, concentrado,
inodoro, com excelente ação desengordurante,
biodegradável. Embalagem bomba com 500 ml,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde. Cx c/ 12 und.
ESPONJA sintética, dupla face, um lado em
espuma poliuretano e outro em fibra sintética
abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 mm, com
variação de +/- 10 mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante. Cx
c/120 und.
ESPONJA, de Lã de aço carbono abrasivo, para
limpeza em geral. Embalagem: pacote com 8
unidades, peso liquido não inferior a 50 gramas,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Fardo c/ 140 Pct.
LUSTRA MÓVEIS a base de silicone, perfume
suave, ação de secagem rápida, frasco plástico de
200ml, com dados de identificsç~so do produto,
msrcs do fabricante, data de fabricante e prazo de
validade. Cx c/ 24und
HIPOCLORITO de sódio 0,5% (caixa com 12L).
HIPOCLORITO de sódio 1% (caixa com 12L).
PAPEL higiênico, neutro, folha simples, fabricado
com celulose virgem, não reciclado, isento de
partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos
ou outras substancias nocivas a saúde, de boa
qualidade, na gramatura mínima de 25g/m²,
gofrado (com relevo), crepado (com elasticidade),
macio, alta absorção, solúvel em água, na cor
branca, sem odor, dimensões 10 cm x 30 m com
tolerância de 2% (dois por cento) Embalagem:
pacote com 04 rolos A embalagem devera conter o
nome do fabricante, a marca, as dimensões, e as
indicações de neutro e não reciclado. Critérios de
conferencia e inspeção no recebimento: visual, por
cheiro, tato e medição. O rolo devera ser pesado
sem embalagem e ter o peso mínimo de 75 gramas,
fardo com 64 rolos.
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ITEM

SABAO de coco, a base de óleo de coco, 200 g
cada com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde. Cx c/ 50 und.
SABÃO, em Barra, multiuso, para limpeza em
geral, biodegradável. Embalagem com500g. CX
com 20 unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e registro ou notificação na
ANVISA/Ministério da Saúde.
SABAO em pó, com tenso ativo biodegradável,
contendo na composição água, corante e
branqueador óptico. Embalagem: caixa com 500
gramas, com dados do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e composição
química. O produto devera ter registro ou
notificação na ANVISA/Ministério da Saúde. Cx c/
27 und.
SABONETE líquido bactericida, cremoso, para
limpeza de mãos, aroma erva doce, PH entre 6,5 e
7,5(neutro), não irritante a pele e aos olhos,
aparência perolada, com ausência de resíduos
suspenso ou precipitações, miscível em água.
Acondicionado em embalagem contendo no
mínimo 400ml, sem rachaduras e vazamentos.
Devera constar no rotulo: Nome do produto e sua
composição química permitida por Lei, marca do
fabricante, seu domicilio e inscrição no CNPJ, data
de fabricação, prazo de validade que não poderá ser
inferior a 6 (seis) meses, lote ou partida, registro ou
notificação na ANVISA, nome e CRQ(Conselho
Regional de Química) do químico responsável e
recomendações quanto aos cuidados na
conservação, em caso de contato com os olhos e
ingestão. cx c/ 6 unidades
SABONETE líquido, infantil, neutro, atóxico.
Embalagem com mínimo de 200 ml e máximo 300
ml, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro ou notificação na ANVISA/Ministério da
Saúde.
SABONETE GLICERINADO sólido, em barra,
fragrância agradável. Embalagem: com 90 g, com
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro ou notificação na ANVISA/MS.
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LOTE 02 - MATERIAL DIVERSOS LIMPEZA
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DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
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APANHADOR, de lixo, cabo em madeira
commínimo de 60 cm, base metálica quadrada, UNID
dimensões mínimas de 19 cm x 19 cm.
BACIA, plástica, resistente a alto impacto,
UNID
diâmetro 60 cm.
BALDE de plástico grande de 20 litros.
UNID
BALDE plástico com alça em alumínio, sem
UND
tampa, capacidade para 20 litros
BALDE plástico, em polietileno de alta densidade,
resistente a impacto, com tampa, alças laterais em
plástico, capacidade 60 l. Produto com etiqueta UNID
com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
BALDE, duplo, para limpeza, em polietileno de
alta densidade, com espremedor, capacidade 30 UNID
litros
CESTO, para lixo, formato cilíndrico, em
polietileno, de alta densidade, na cor branca, sem
UNID
tampa, resistente a impacto, paredes e fundo
reforçados, capacidade 10 litros.
ESCOVA, para limpeza de vaso sanitário, em
nylon, com suporte plástico. Embalagem com
UNID
dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
ESCOVA, para limpeza, com cerdas em nylon,
base de madeira, dimensões mínimas 13 cmx 6 cm
UNID
x 1 cm. Etiqueta contendo dados de identificação
do produto e marca do fabricante.
FLANELA para limpeza em 100% algodão, bordas
overloqueadas em linhas de algodão, dimensões
DZ
mínima 30 cm x 40 cm e máxima 30 cm x 50 cm,
para uso geral. Embalagem c/ 12 und.
FOSFORO, contendo no mínimo 40 palitos por cx.
Embalagem: Fardo com 20 pacotes contendo 10
FARDO
caixas com 40 palitos em cada - Material com o
selo do INMETRO.
INSETICIDA, a base de água, em aerosol, não
contendo CFC-Clorofluorcarbono. Embalagem:
com volume não inferior a 300 ml e não superior a
400 ml, dados de identificação do produto, marca
CX
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade e registro ou notificação no Ministério da
Saúde. Cx c/ 12 und.
LUVA em látex, altamente resistente, palma
antiderrapante, interior liso, comprimento não
PAR
inferior a 30 cm, tamanho G. Certificado de
Aprovação (C.A) impresso no produto ou
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embalagem. Embalagem lacrada com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
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LUVA em látex, altamente resistente, palma
antiderrapante, interior liso, comprimento não
inferior a 30 cm, tamanho M. Certificado de
Aprovação (C.A) impresso no produto ou
embalagem. Embalagem lacrada com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
LUVA em látex, altamente resistente, palma
antiderrapante, interior liso, comprimento não
inferior a 30 cm, tamanho P. Certificado de
Aprovação (C.A) impresso no produto ou
embalagem. Embalagem lacrada com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
PANO de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado,
bordas com acabamento em overlock, dimensões
40 cm x 60 cm e peso 100 g, com variação de +/5%. Etiqueta com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. C/ 12 UNIDADES
PANO, de copa, aberto, 100% algodão, alvejado,
sem estampa, bordas com acabamento em
overlock, alta absorção, dimensões 40 cm x 60 cm
e peso 70 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
REFIL, PARA ESFREGÃO. REFIL: 016CM X
10CM
RODO para piso, com 02 (duas) borrachas, cabo e
base em madeira, comprimento da base 600 mm.
SACO, plástico para lixo, BIODEGRADÁVEL,
dimensões 39 cm x 58 cm, capacidade nominal
para 15 litros/ 3,0 Kg, reforçado. A embalagem
com 100 unidades, e deverá 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 adequado a
conteúdos perfurantes". O produto devera atender
Normas ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz
respeito aos métodos de ensaio: condicionamento,
validade, medidas, resistência ao levantamento,
resistência a queda livre, verificação da
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração
estática, determinação da capacidade volumétrica e
verificação da transparência e a Resolução
CONAMA 275 de 25/04/2001
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SACO, plástico para lixo, oxibiodegradável, para
acondicionamento
deresíduos
domiciliares
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não
passível de separação), classe I, em resina
termoplástica virgem ou reciclada, capacidade
nominal para 30 litros, dimensões 59 cm x 62 cm.
Embalagem: pacote com 50 unidades. 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 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 estanque idade,
resistência de filmes a perfuração estática,
determinação da capacidade volumétrica e
verificação da transparência e a Resolução
CONAMA 275 de 25/04/2001.
SACO, plástico para lixo, oxibiodegradável para
acondicionamento de madeira, classe I, em resina
termoplástica virgem ou reciclada, dimensões 75
cm x 105 cm capacidade nominal para 50 litros, na
cor preta. Embalagem: pacote com 50 unidades. 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 adequado a
conteúdos perfurantes". O produto devera atender
Normas ABNT NBR 9191 e, 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 transparência e a Resolução
CONAMA 275 de 25/04/2001.
SACO, plástico para lixo, oxibiodegradável para
acondicionamento de madeira, classe I, em resina
termoplástica virgem ou reciclada, dimensões 75
cm x 105 cm capacidade nominal para 100 litros,
na cor preta. Embalagem: pacote com 25 unidades.
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 adequado a
conteúdos perfurantes". O produto devera atender
Normas ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz
respeito aos métodos de ensaio: condicionamento,
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medidas, resistência ao levantamento, resistência a
queda livre, verificação da estanqueidade,
resistência de filmes a perfuração estática,
determinação da capacidade volumétrica e
verificação da transparência e a Resolução
CONAMA 275 de 25/04/2001.

24

25

26

27

28

29

SACO, plástico para lixo, oxibiodegradável para
acondicionamento de madeira, classe I, em resina
termoplástica virgem ou reciclada, dimensões 75
cm x 105 cm capacidade nominal para 200 litros,
na cor preta. Embalagem: pacote com 5kg - com
100 und. 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 adequado a
conteúdos perfurantes". O produto devera atender
Normas ABNT NBR 9191 e, 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 transparência e a Resolução
CONAMA 275 de 25/04/2001.
SACO, plástico, transparente, para embalagem,
alta densidade, dimensão 40x60 cm. Embalagem:
pacote com 100 unidades. Unidade de
Fornecimento: Pct (BOBINA).
SACO, plástico, transparente, para embalagem,
alta densidade, dimensão 25 x 35 cm. Embalagem:
pacote com 100 unidades. Unidade de
Fornecimento: Pct (BOBINA).
SACO, plástico, transparente, para embalagem,
alta densidade, dimensão 34 X 45cm. Embalagem:
pacote com 100 unidades. Unidade de
Fornecimento: Pct (BOBINA).
SACO , plástico ráfia trançado capacidade para
100kg, aplicação acondicionamento de alimentos e
objetos variados, para RIP RAP, novo, na cor
branco, liso domensões: 60 x 90cm
SACO, plástico, transparente, para embalagem,
capacidade 2 Kg, alta densidade, dimensão
08x11x06 cm. Embalagem: pacote com 100
unidades.
Unidade
de
Fornecimento:
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Pct(BOBINA).

30
31

32

VASSOURA em pelo, base retangular largura
300mm, cabomem madeira comp 1100mm, com
ponteira plástica rosqueável
VASSOURA piaçava, para limpeza de pia, base
redonda em madeira, comprimento total de 30 cm.
VASSOURA, cerdas em piaçava, base redonda em
madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em
madeira comprimento 1100 mm, variação
dimensional de +/- 5%.
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LOTE 03 - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL
ITEM

1

2

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
COPO, para água, em plástico, descartável,
capacidade 200 ml, em resina termoplástica
destinada ao consumo de bebidas, não toxica,
transparente, isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e
rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo
devera ser igual ou superior a 220 gramas. Deve
estar gravado em alto relevo a marca ou
identificação do fabricante, capacidade e símbolo
de material reciclável, de acordo com as Normas
NBR vigentes e Resoluções/ANVISA. Embalagem
em manga inviolável, com 100 unidades, contendo
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Cx c/ 25 Pct de 100 und.
COPO, para café, em plástico, descartável,
capacidade 50 ml, em resina termoplástica
destinada ao consumo de bebidas, não toxica,
branco, isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e
rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo
devera ser igual ou superior a 72 gramas. Deve
estar gravado em alto relevo a marca ou
identificação do fabricante, capacidade e símbolo
de material reciclável, de acordo com as Normas
NBR vigentes e Resoluções/ANVISA. Embalagem
em manga inviolável, com 100 unidades, contendo
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Cx c/ 50 Pct.
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ESCOVA, dental infantil, cerdas macias, de nylon,
com 03 fileiras de tufos, com 25 a 30 tufos de
cerdas aparadas e arredondadas uniformente na
mesma altura,com feixes de cerdas homogêneas,
escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaço,
anatomico,medindo cerca de 15 cm podendo variar
+/- 2%. Apresentar certificado de controle de
qualidade da ABO- e Registro no Ministerio da
Saúde, embaladas individualmente.
ESCOVA, dental adulto,omprimento mínimo de
escova de 150mm e largura máxima de cabeça
16mm, multitufos, atóxicos, a ponta das cerdas
com terminação redonda, lisa, pliriforme, plena e
polida, textura macia, cerdas microtexturizadas,
com certificado de controle de qualidade da OABe Registro no MInistério da Saúde embaladas
individualmente.
CREME DENTAL -com teor de flúor de 1500
ppm, bisnaga plástica com aproximadamente 50g,
com selo de aprovação da Associação Brasileira de
Odontologia (ABO), e com registro do Ministério
da Saúde, com validade superior a 18 meses da
data da entrega.
FIO DENTAL para remoção de placas bacterianas
interproximal, confeccionada em nylon resistente,
lubrificada com cerdas naturais, livre de impurezas,
embalagem com cortador metálico em aço
inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo, embalado
em estojo individual de polipropileno com 100mts.
GUARDANAPO,
papel
absorvente,
folha
dupla,macio, na cor branca, 4 dobras, dimensões
mínimas 33 x 33 cm , 100% fibras naturais.
Embalagem: pacote com 30 unidades, com dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Cx c/ 40 Pct
GUARDANAPO, papel absorvente, folha simples,
na cor branca, 4 dobras, dimensões mínimas 22 x
23 cm , 100% fibras naturais. Embalagem: pacote
com 50 unidades, com dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Cx c/ 40 Pct
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHEADAS
(NEUTRO) -pacotes com 750fls. Espessura: 23cm
x 21 cm
PAPEL toalha, em rolo, folha dupla absorvente,
picotada, de fibras celulósicas, dimensões
aproximadas 19,0 cm x 22,0 cm, com variação de
+/- 1 cm. Embalagem com 02 rolos, contendo +/50 toalhas cada rolo, com dados de identificação
do produto e marca do fabricante
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Cairu

PRATO em plástico, descartável, diâmetro 21 cm,
com variação de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com
10 unidades,com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.
TOUCA descartável, em polipropileno, gramatura
de 20 g/m2, elástico em toda volta, diâmetro
mínimo de 45 cm. Embalagem caixa tipo
dispenser-box com 100 unidades. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação.
PRATO descartável, em plástico poliestireno e
pigmento atóxicos, não reutilizável após o uso,
dimensões:
15
cm.
Embalagem com 10 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
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GARFO descartável, emplástico poliestireno e
pigmento atóxico, não reutilizável após o
uso,dimensões: 16 cm. Embalagem com 50
unidades, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.

PC

0

0

50

100

GARFO descartável, emplástico poliestireno e
pigmento atóxico, não reutilizável após o
uso,dimensões: 13 cm. Embalagem com 50
unidades, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.

PC
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50

80

FACA descartável, emplástico poliestireno e
pigmento atóxico, não reutilizável após o
uso,dimensões: 16 cm. Embalagem com 50
unidades, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.

PC

0

0

30

100

COLHER descartável, emplástico poliestireno e
pigmento atóxico, não reutilizável após o
uso,dimensões: 15 cm. Embalagem com 50
unidades, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
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50

50

COLHER descartável, emplástico poliestireno e
pigmento atóxico, não reutilizável após o
uso,dimensões: 13 cm. Embalagem com 50
unidades, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
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MINI
COLHER
descartável,
emplástico
poliestireno e pigmento atóxico, não reutilizável
após o uso,dimensões: 8 cm. Embalagem com 50
unidades, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
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MARMITEX de isopor, 1100ml fundo redondo,
caixa com 100 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
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3

1
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SACO plástico para talher, medindo 4x23cm,
pacotes com 1.000 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.

FILME PVC esticável, produto totalmente atóxico,
inodoro, transparente, medindo 28cm x 30m, com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
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LOTE 04 - MATERIAL DIVERSOS PARA LIMPEZA
ITEM

1

2

3

4

5

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
BALDE EM POLIPROPILENO, esfregão em aço
inoxidável com acabamento em polipropileno, refil
em microfibra tamanho e peso: Balde:
45,5CMX25,5CMX21CM. Esfregão ajuste 1:
016,5CMX97CM. Esfregão ajuste 2:
016,5CMX1,25M. Refil: 016cmx10cm
COLETOR COM PEDAL, com tampa,
capacidade: 100l, para armazenamento de material
infectante. Material: Polietileno. Medidas: A 85 x
L57 x P45cm. Tampa de acionamento com pedal.
Rodagem: possui duas rodas em borracha macia de
8 POL presas a um eixo
DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO,
fabricado em material plástico, distribuidor manual
fixado na parede, capacidade para 500ml.
LIXEIRA BASCULANTE 30 LITROS.
Capacidade: 30 litros Medidas: 31 x 31 x 56 cm.
Tampa basculante com alça que evita que a mão
entre em contato com bactérias e micro-organismos
nocivos a saúde. Material: Plástico
LIXEIRA COM PEDAL, com tampa, capacidade:
15l. Fabricado em plástico POLIPROPILENO Cor:
Branca. Resistente. Medidas:(A X L X C) 445 x
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Cairu

325 x 305 mm.

6

7

LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA
QUADRADA c/ tampa basculante, com 04
unidades. Capacidade: 60 litros. Dimensões:
410X410X820mm. Material: Polietileno de média
densidade
TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHA.
Desenvolvido e Fabricado com tecnologia de
ponta, utilizando materiais de alta resistência.
Design inovador com sobre tampa que permite seu
uso como decoração em diversosambientes. Com
Sistema de Abertura e Fechamento com chave;
Material do Dispensador: tampa e base (
Poliestireno ), sobre tampa ( Sangel ); Papeis
Utilizados: papeis toalha interfolha - 2 ou 3
Dobras; Medidas: 320 x 270 x 134 mm (A x L x
P).
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PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A EMPRESA DEVERÁ INDICAR EM SUA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS
OFERTADOS.
Os Materiais deverão ser entregues em um prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar da
ORDEM DE FORNECIMENTO, correndo por sua conta todas as despesas de transporte terrestre
e marítimo, bem como todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
Os Materiais deverão ser entregues nas Sedes de cada Secretaria em questão quais sejam:
9 Secretaria de Administração – SEAD – Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu –
Bahia;
9 Secretaria de Políticas Sociais – SEMPS – Praça Teixeira de Freitas, Centro, Cairu –
Bahia;
9 Secretaria de Saúde – SESAU – Praça Santo Antônio, Centro, Cairu – Bahia;
9
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação da
unidade interessada.
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