CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
“Terra do Pai da Aviação”
Rua 13 de Maio, 365 / 4º,5º e 6° Andar, Centro,
Santos Dumont-MG, CEP 36240-000
Tel.: (32)3252-9600 / 3251-9634 - E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 007/2020
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, com sede na Rua 13
de Maio, 365 / 4º,5º e 6º Andar, Centro, Santos Dumont/MG, neste ato representada pelo
seu Presidente Flávio Henrique Ramos de Faria, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, em razão da publicação do Processo Licitatório no 007/2020, na modalidade
Pregão Presencial no 003/2020, com a finalidade de selecionar propostas para
REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS
PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, regido pela Lei Federal nº
10.520, de 17/07/2002, Decreto federal nº 3.931, de 19/09/2001, Decreto Federal nº 7.892,
de 23/01/2013, subsidiariamente pela lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/1993, e alterações
posteriores, e demais condições pré-fixadas no instrumento convocatório, vem, por meio
deste, RETIFICAR o Edital anteriormente publicado, mediante a seguinte justificativa:
Considerando que o presente Processo de licitação nº 007/2020 se
encontrava suspenso desde o dia 18 de março de 2020, em virtude da Pandemia da Covid19;
Considerando que para possibilitar a correta continuidade do presente
processo se fez necessário realizar determinadas adequações formais, bem como nova
pesquisa de preços para correção do valor estimado para o pregão;
Deste modo, por questões de ordem administrativa interna e, por
conveniência da administração, determino a Retificação e, posteriormente, a republicação
do Edital do Pregão Presencial nº 003/2020, anteriormente designado para o dia
31/03/2020. Assim, fica designada a data de 10/11/2020 às 13h00min para realização da
sessão pública do referido Pregão. Portanto o Edital inicial fica retificado nos seguintes
termos:


Retifica pag. 1:

ONDE SE LÊ:
CREDENCIAMENTO: 31 de março de 2020 às 13:00 horas.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 31 de março de 2020, após o
credenciamento.
(...)
LEIA-SE
CREDENCIAMENTO: 10 de novembro de 2020 às 13:00 horas.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 10 de novembro de 2020, após o
credenciamento.
(...)
 Retifica item 2 do “I - PREÂMBULO”:
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ONDE SE LÊ:
2 - O credenciamento será realizado às 13horas:00min do dia 31 de
março de 2020, momento no qual deverão ser entregues dos documentos
do “Credenciamento”, e os envelopes da “Proposta Comercial” e
“Documentação de Habilitação” com início da sessão do Pregão após o
credenciamento, na sede da Câmara Municipal de Santos Dumont.
LEIA-SE:
2 - O credenciamento será realizado às 13horas:00min do dia 10 de
novembro de 2020, momento no qual deverão ser entregues dos
documentos do “Credenciamento”, e os envelopes da “Proposta
Comercial” e “Documentação de Habilitação” com início da sessão
do Pregão após o credenciamento, na sede da Câmara Municipal de
Santos Dumont.
 Retifica item 2.1 do “III – DAS CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO”
ONDE SE LÊ:
2 - Não poderá participar da presente licitação Empresa:
2.1 - suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração,
ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração;
LEIA-SE:
2 - Não poderá participar da presente licitação Empresa:
2.1 - suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a
Administração contratante, ou declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração contratante;
 Retifica item 1 do “IV – CREDENCIAMENTO”:
ONDE SE LÊ:
1 - Horário de credenciamento às 13horas:00min do dia 31 de março
de 2020(...)
LEIA-SE:
1 - Horário de credenciamento às 13horas:00min do dia 10 de
novembro de 2020(...)
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 Retifica item 1.13 do “VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”
ONDE SE LÊ:
1.13 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60
(sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;
LEIA-SE
1.13 - Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou
extrajudicial de créditos expedida pelo distribuidor da comarca da
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias
data designada para apresentação do documento. Caso a licitante
apresente certidão positiva deverá apresentar também certidão
emitida pela instância judicial competente que indique
expressamente sua aptidão econômica e financeira para participar do
procedimento licitatório nos termos da lei de regência;
 Acrescenta o item 1.14 no “VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”
LEIA-SE
1.14 – Para comprovação da regularidade perante as fazendas
públicas, será admitida a apresentação de Certidão Negativa de
Débito ou Certidão Positiva com Efeito Negativa de Débito;
 Retifica valores estimados e acrescenta itens 48, 49 e 50 no
“ANEXO I -TERMO DE RFERÊNCIA”, “2.1 – DA
DESCRIÇÃO DO OBJETO”
ONDE SE LÊ:

ITENS

MATERIAL

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO
MÁXIMO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
MÁXIMO

1.

Achocolatado em pó, 400 gramas
Referência: Toddy ou similar

200 unidades

R$7,71

R$1.542,00

2.

Açúcar cristal embalados em pacotes de 5
quilos, com validade mínima de 1 ano

65 pacotes

R$10,21

R$663,65

3

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
“Terra do Pai da Aviação”
Rua 13 de Maio, 365 / 4º,5º e 6° Andar, Centro,
Santos Dumont-MG, CEP 36240-000
Tel.: (32)3252-9600 / 3251-9634 - E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

Adoçante dietético líquido, a base de
aspartame, embalagem 200ml
Referência: Zero Cal ou similar
Água mineral sem gás, acondicionada em
embalagem de copo de 200ml, prazo de
validade igual ou superior a 1 ano
Álcool etílico 92,8%, em embalagem de 1 litro

10 unidades

R$8,77

R$87,70

2800
unidades/copos

R$0,78

R$2.184,00

10 unidades

R$8,04

R$80,40

R$10,96

R$54,80

R$8,81

R$2.643,00

Balde em polipropileno, de alta densidade, com
05 unidades
alça de metal reforçada, capacidade de 20 litros
Café em pó homogêneo, de 1ª qualidade,
torrado e moído, tipo de café predominante
arábica, contendo “selo de pureza”, embalagem 300 pacotes
de 500g e com validade mínima de 90 dias
Referência: Apolo ou similar
Caixa de fósforo com 200 palitos longos

10 caixas

R$4,02

R$40,20

Cloro, embalagem de 1 litro

60 unidades

R$3,46

R$207,60

10 unidades

R$5,47

R$54,70

600 pacotes

R$5,54

R$3.324,00

150 pacotes

R$3,91

R$586,50

300 unidades

R$5,49

R$1.647,00

50 unidades

R$8,92

R$446,00

40 unidades

R$1,89

R$75,60

R$1,69

R$169,00

R$11,37

R$113,70

R$1,51

R$105,70

R$3,24

R$97,20

R$82,93

R$414,65

Coador de pano para pó de café, 100% algodão,
180mm de diâmetro
Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 200ml,
acondicionado em embalagem com 100
unidades, material transparente, em
conformidade com a norma da ABNT
Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 50ml, acondicionado
em embalagem com 100 unidades, material
transparente, em conformidade com a norma da
ABNT
Desinfetante líquido para uso geral, com
bactericida, e biodegradável, acondicionado em
embalagem de 2 litros
Desodorizador de ar aerossol, fragrâncias
diversas, de 1ª linha, embalagem 400ml
Detergente líquido ácido, tradicional, 500ml

Detergente líquido ipoalergênico neutro,
biodegradável, acondicionado em embalagem
100 unidades
de 500 ml
Escova sanitária plástica, colorida, com cerdas
em nylon brancas, cabo plástico medindo 17cm 10 unidades
aproximadamente e suporte
Esponja para limpeza, dupla face verdeamarela, espuma de poliuretano e fibra sintética 70 unidades
com abrasivo
Flanela de limpeza, grande 40 x 60 cm

30 unidades

Garrafa térmica, bomba de pressão, com alça,
sistema corta pingos, conserva líquido quente e 05 unidades
frio mínimo 6h, ampola de vidro, 1,8 litros
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21.

Guardanapo de papel, folha simples, com 50
folhas, na cor branca, medindo 21 x 22 cm

22.

Jarra de vidro, transparente, com alça,
capacidade 1,5 litros
Leite UHT integral tipo A, esterilizado, longa
vida, em embalagens tetrapak de 1 litro, com
validade igual ou superior a 3 meses
Limpa vidros líquido, tradicional, limpa e da
brilho com álcool, 500ml
Vidrex ou similar
Limpador instantâneo multiuso, biodegradável,
com tampa tipo flip-top, acondicionado em
embalagem de 500ml
Lustra móveis, embalagem de 500 ml, perfume
de lavanda

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

400 pacotes

R$1,84

R$736,00

05 unidades

R$17,82

R$89,10

800 unidades

R$3,24

R$2.592,00

15 unidades

R$7,61

R$114,15

100 unidades

R$3,93

R$393,00

50 unidades

R$14,46

R$723,00

10 pares

R$12,18

R$121,80

250 unidades

R$15,72

R$3.930,00

250 unidades

R$6,89

R$1.722,50

10 unidades

R$7,09

R$70,90

Pano de chão tipo saco, 100% algodão,
alvejado, 47 x 66cm

60 unidades

R$5,49

R$329,40

Pano de Prato costurado, 100% algodão

40 unidades

R$3,61

R$144,40

50 pacotes

R$7,41

R$370,50

300 pacotes

R$6,91

R$2.073,00

1500 unidades

R$1,46

R$2.190,00

350 unidades

R$8,24

R$2.884,00

Luva de borracha antiderrapante, confeccionada
em latex natural, tamanho M
Manteiga pura com sal. Embalagem 500g,
contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
Margarina cremosa, com sal, 80% de lipídios,
embalagem 500g
Referência: Qualy ou similar
Pá para lixo, uso doméstico, pá de plástico,
cabo longo de madeira plastificado 80cm

Pano multiuso para limpeza, composto de fibra
de viscose, resina inibida, pigmentada e
gramatura de 41g/m2, composta de 70%
viscose e 30% poliéster, medindo 70 x 33 cm,
pacotes com 5 unidades
Referência: Perfex ou similar
Papel higiênico 4 rolos de 60 metros x 10 cm,
cor branca, macio, folha simples de alta
qualidade, picotado, texturizado
Refresco em pó, adoçado, sabores variados,
pacote 30 gramas
Referência: Tang ou similar
Refrigerante tipo cola, 2 litros
Referência: Coca Cola ou similar

37.

Refrigerante tipo guaraná, 2 litros
Referência: Kuat ou similar

350 unidades

R$4,87

R$1.704,50

38.

Refrigerante tipo guaraná, diet ou light, 2 litros
Referência: Kuat ou similar

350 unidades

R$5,61

R$1.963,50

Rodo de limpeza com cabo de madeira, 40 cm

10 unidades

R$9,44

R$94,40

39.
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40.

Sabão em pó, fabricado com material de 1ª
qualidade, biodegradável, composto de
branqueadores e enzimas para limpeza em
geral, acondicionado em embalagem de 1 kg
Sabonete líquido, aspecto físico viscoso,
fragrância erva-doce, 1 litro

41.
42.

Saco plástico para lixo, reforçado, pacote com
10 unidades, 50 litros
Saco plástico para lixo, reforçado, tamanho
aproximado 75 x 95cm, pacote com 10
unidades, 100 litros
Soda cáustica em escamas, 99%, uso
doméstico, pacote 1 kg

43.

44.

15 caixas

R$9,60

R$144,00

50 unidades

R$17,87

R$893,50

100 pacotes

R$12,85

R$1.285,00

150 pacotes

R$13,65

R$2.047,50

01 unidade

R$13,44

R$13,44

45.

Toalhas de papel interfolhadas, 20 x 21 cm, 2
dobras, com 1000 folhas

450 pacotes

R$8,34

R$3.753,00

46.

Vassoura de pelo com cabo e base de madeira,
30cm

10 unidades

R$15,15

R$151,50

47.

Vassoura de piaçava, com cabo e base de
madeira

10 unidades

R$16,30

R$163,00

Valor Total Estimado Máximo: R$45.234,49 (Quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e
quatro reais e quarenta e nove centavos)
LEIA-SE:

ITENS

MATERIAL

1.

Achocolatado em pó, 400 gramas
Referência: Toddy ou similar

2.

Açúcar cristal embalados em pacotes de 5
quilos, com validade mínima de 1 ano
Adoçante dietético líquido, a base de
aspartame, embalagem 200ml
Referência: Zero Cal ou similar
Água mineral sem gás, acondicionada em
embalagem de copo de 200ml, prazo de
validade igual ou superior a 1 ano
Álcool etílico 92,8%, em embalagem de 1
litro
Balde em polipropileno, de alta densidade,
com alça de metal reforçada, capacidade de
20 litros
Café em pó homogêneo, de 1ª qualidade,
torrado e moído, tipo de café predominante
arábica, contendo “selo de pureza”,
embalagem de 500g e com validade mínima

3.

4.

5.
6.

7.

VALOR
UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADO
MÁXIMO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
MÁXIMO

200 unidades

R$7,52

R$1.504,00

65 pacotes

R$12,83

R$833,95

10 unidades

R$11,29

R$112,90

2800
unidades/copos

R$0,99

R$2.772,00

10 unidades

R$8,94

R$89,40

05 unidades

R$11,43

R$57,15

300 pacotes

R$9,19

R$2.757,00
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de 90 dias
Referência: Apolo ou similar
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

Caixa de fósforo com 200 palitos longos

10 caixas

R$4,04

R$40,40

Cloro, embalagem de 1 litro

60 unidades

R$3,09

R$185,40

10 unidades

R$4,25

R$42,50

600 pacotes

R$4,78

R$2.868,00

150 pacotes

R$2,89

R$433,50

300 unidades

R$5,26

R$1.578,00

50 unidades

R$10,99

R$549,50

40 unidades

R$2,09

R$83,60

R$2,06

R$206,00

R$10,37

R$103,70

R$1,93

R$135,10

R$3,40

R$102,00

R$70,72

R$353,60

R$2,01

R$804,00

05 unidades

R$18,78

R$93,90

800 unidades

R$4,79

R$3.832,00

15 unidades

R$7,39

R$110,85

100 unidades

R$3,60

R$360,00

Coador de pano para pó de café, 100%
algodão, 180mm de diâmetro
Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 200ml,
acondicionado em embalagem com 100
unidades, material transparente, em
conformidade com a norma da ABNT
Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 50ml,
acondicionado em embalagem com 100
unidades, material transparente, em
conformidade com a norma da ABNT
Desinfetante líquido para uso geral, com
bactericida, e biodegradável, acondicionado
em embalagem de 2 litros
Desodorizador de ar aerossol, fragrâncias
diversas, de 1ª linha, embalagem 400ml
Detergente líquido ácido, tradicional, 500ml

Detergente líquido ipoalergênico neutro,
biodegradável, acondicionado em embalagem 100 unidades
de 500 ml
Escova sanitária plástica, colorida, com
cerdas em nylon brancas, cabo plástico
10 unidades
medindo 17cm aproximadamente e suporte
Esponja para limpeza, dupla face verdeamarela, espuma de poliuretano e fibra
70 unidades
sintética com abrasivo
Flanela de limpeza, grande 40 x 60 cm

30 unidades

Garrafa térmica, bomba de pressão, com alça,
sistema corta pingos, conserva líquido quente 05 unidades
e frio mínimo 6h, ampola de vidro, 1,8 litros
Guardanapo de papel, folha simples, com 50
400 pacotes
folhas, na cor branca, medindo 21 x 22 cm
Jarra de vidro, transparente, com alça,
capacidade 1,5 litros
Leite UHT integral tipo A, esterilizado, longa
vida, em embalagens tetrapak de 1 litro, com
validade igual ou superior a 3 meses
Limpa vidros líquido, tradicional, limpa e da
brilho com álcool, 500ml
Vidrex ou similar
Limpador instantâneo multiuso,
biodegradável, com tampa tipo flip-top,

7

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
“Terra do Pai da Aviação”
Rua 13 de Maio, 365 / 4º,5º e 6° Andar, Centro,
Santos Dumont-MG, CEP 36240-000
Tel.: (32)3252-9600 / 3251-9634 - E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

acondicionado em embalagem de 500ml
26.

Lustra móveis, embalagem de 500 ml,
perfume de lavanda

27.

Luva de borracha antiderrapante,
confeccionada em latex natural, tamanho M
Manteiga pura com sal. Embalagem 500g,
contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
Margarina cremosa, com sal, 80% de lipídios,
embalagem 500g
Referência: Qualy ou similar
Pá para lixo, uso doméstico, pá de plástico,
cabo longo de madeira plastificado 80cm

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.

41.

50 unidades

R$8,19

R$409,50

10 pares

R$9,48

R$94,80

250 unidades

R$14,59

R$3.647,50

250 unidades

R$7,13

R$1.782,50

10 unidades

R$8,24

R$82,40

Pano de chão tipo saco, 100% algodão,
alvejado, 47 x 66cm

60 unidades

R$5,56

R$333,60

Pano de Prato costurado, 100% algodão

40 unidades

R$3,31

R$132,40

50 pacotes

R$6,12

R$306,00

300 pacotes

R$6,66

R$1.998,00

1500 unidades

R$1,35

R$2.025,00

350 unidades

R$8,18

R$2.863,00

350 unidades

R$5,88

R$2.058,00

350 unidades

R$5,77

R$2.019,50

R$12,42

R$124,20

15 caixas

R$9,29

R$139,35

50 unidades

R$17,94

R$897,00

Pano multiuso para limpeza, composto de
fibra de viscose, resina inibida, pigmentada e
gramatura de 41g/m2, composta de 70%
viscose e 30% poliéster, medindo 70 x 33 cm,
pacotes com 5 unidades
Referência: Perfex ou similar
Papel higiênico 4 rolos de 60 metros x 10 cm,
cor branca, macio, folha simples de alta
qualidade, picotado, texturizado
Refresco em pó, adoçado, sabores variados,
pacote 30 gramas
Referência: Tang ou similar
Refrigerante tipo cola, 2 litros
Referência: Coca Cola ou similar
Refrigerante tipo guaraná, 2 litros
Referência: Kuat ou similar
Refrigerante tipo guaraná, diet ou light, 2
litros
Referência: Kuat ou similar

Rodo de limpeza com cabo de madeira, 40 cm 10 unidades
Sabão em pó, fabricado com material de 1ª
qualidade, biodegradável, composto de
branqueadores e enzimas para limpeza em
geral, acondicionado em embalagem de 1 kg
Sabonete líquido, aspecto físico viscoso,
fragrância erva-doce, 1 litro

42.

Saco plástico para lixo, reforçado, pacote com
100 pacotes
10 unidades, 50 litros

R$7,29

R$729,00

43.

Saco plástico para lixo, reforçado, tamanho
aproximado 75 x 95cm, pacote com 10

R$8,17

R$1.225,50

150 pacotes
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unidades, 100 litros
44.

Soda cáustica em escamas, 99%, uso
doméstico, pacote 1 kg

45.

01 unidade

R$13,64

R$13,64

Toalhas de papel interfolhadas, 20 x 21 cm, 2
450 pacotes
dobras, com 1000 folhas

R$10,62

R$4.779,00

46.

Vassoura de pelo com cabo e base de
madeira, 30cm

10 unidades

R$15,42

R$154,20

47.

Vassoura de piaçava, com cabo e base de
madeira

10 unidades

R$12,22

R$122,20

48.

Álcool 70º em gel, embalagem de 500g

50 unidades

R$8,71

R$435,50

49.

Álcool 70º líquido, embalagem de 1 litro

50 unidades

R$8,07

R$403,50

50.

Máscara cirúrgica tripla descartável, com
elástico (embalagem com 50 unidades)

15 caixas

R$66,00

R$990,00

Valor Total Estimado Máximo: R$47.773,74 (Quarenta e sete mil, setecentos e setenta e
três reais e setenta e quatro centavos)
 Acrescenta itens 48, 49 e 50 no “ANEXO II – MODELO DE
PROPOSTA COMERCIAL”
ONDE SE LÊ:
ITENS

MATERIAL

1.

Achocolatado em pó, 400 gramas
Referência: Toddy ou similar

2.

Açúcar cristal embalados em pacotes de 5
quilos, com validade mínima de 1 ano
Adoçante dietético líquido, a base de
aspartame, embalagem 200ml
Referência: Zero Cal ou similar
Água mineral sem gás, acondicionada em
embalagem de copo de 200ml, prazo de
validade igual ou superior a 1 ano
Álcool etílico 92,8%, em embalagem de 1
litro
Balde em polipropileno, de alta densidade,
com alça de metal reforçada, capacidade de
20 litros
Café em pó homogêneo, de 1ª qualidade,
torrado e moído, tipo de café predominante
arábica, contendo “selo de pureza”,
embalagem de 500g e com validade mínima

3.

4.

5.
6.

7.

QUANTIDADE

MARCA

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

200 unidades
65 pacotes
10 unidades
2800
unidades/copos
10 unidades
05 unidades

300 pacotes
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de 90 dias
Referência: Apolo ou similar
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.

Caixa de fósforo com 200 palitos longos

10 caixas

Cloro, embalagem de 1 litro

60 unidades

Coador de pano para pó de café, 100%
algodão, 180mm de diâmetro
Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 200ml,
acondicionado em embalagem com 100
unidades, material transparente, em
conformidade com a norma da ABNT
Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 50ml,
acondicionado em embalagem com 100
unidades, material transparente, em
conformidade com a norma da ABNT
Desinfetante líquido para uso geral, com
bactericida, e biodegradável, acondicionado
em embalagem de 2 litros
Desodorizador de ar aerossol, fragrâncias
diversas, de 1ª linha, embalagem 400ml

10 unidades

600 pacotes

150 pacotes

300 unidades
50 unidades

Detergente líquido ácido, tradicional, 500ml 40 unidades
Detergente líquido ipoalergênico neutro,
biodegradável, acondicionado em
embalagem de 500 ml
Escova sanitária plástica, colorida, com
cerdas em nylon brancas, cabo plástico
medindo 17cm aproximadamente e suporte
Esponja para limpeza, dupla face verdeamarela, espuma de poliuretano e fibra
sintética com abrasivo
Flanela de limpeza, grande 40 x 60 cm

100 unidades

10 unidades

70 unidades
30 unidades

Garrafa térmica, bomba de pressão, com
alça, sistema corta pingos, conserva líquido
05 unidades
quente e frio mínimo 6h, ampola de vidro,
1,8 litros
Guardanapo de papel, folha simples, com 50
400 pacotes
folhas, na cor branca, medindo 21 x 22 cm
Jarra de vidro, transparente, com alça,
05 unidades
capacidade 1,5 litros
Leite UHT integral tipo A, esterilizado,
longa vida, em embalagens tetrapak de 1
800 unidades
litro, com validade igual ou superior a 3
meses
Limpa vidros líquido, tradicional, limpa e da
brilho com álcool, 500ml
15 unidades
Vidrex ou similar
10

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
“Terra do Pai da Aviação”
Rua 13 de Maio, 365 / 4º,5º e 6° Andar, Centro,
Santos Dumont-MG, CEP 36240-000
Tel.: (32)3252-9600 / 3251-9634 - E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.

Limpador instantâneo multiuso,
biodegradável, com tampa tipo flip-top,
acondicionado em embalagem de 500ml
Lustra móveis, embalagem de 500 ml,
perfume de lavanda
Luva de borracha antiderrapante,
confeccionada em latex natural, tamanho M
Manteiga pura com sal. Embalagem 500g,
contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido.
Margarina cremosa, com sal, 80% de
lipídios, embalagem 500g
Referência: Qualy ou similar
Pá para lixo, uso doméstico, pá de plástico,
cabo longo de madeira plastificado 80cm

100 unidades
50 unidades
10 pares

250 unidades

250 unidades
10 unidades

Pano de chão tipo saco, 100% algodão,
alvejado, 47 x 66cm

60 unidades

Pano de Prato costurado, 100% algodão

40 unidades

Pano multiuso para limpeza, composto de
fibra de viscose, resina inibida, pigmentada
e gramatura de 41g/m2, composta de 70%
viscose e 30% poliéster, medindo 70 x 33
cm, pacotes com 5 unidades
Referência: Perfex ou similar
Papel higiênico 4 rolos de 60 metros x 10
cm, cor branca, macio, folha simples de alta
qualidade, picotado, texturizado
Refresco em pó, adoçado, sabores variados,
pacote 30 gramas
Referência: Tang ou similar
Refrigerante tipo cola, 2 litros
Referência: Coca Cola ou similar
Refrigerante tipo guaraná, 2 litros
Referência: Kuat ou similar
Refrigerante tipo guaraná, diet ou light, 2
litros
Referência: Kuat ou similar
Rodo de limpeza com cabo de madeira, 40
cm
Sabão em pó, fabricado com material de 1ª
qualidade, biodegradável, composto de
branqueadores e enzimas para limpeza em
geral, acondicionado em embalagem de 1 kg
Sabonete líquido, aspecto físico viscoso,
fragrância erva-doce, 1 litro
Saco plástico para lixo, reforçado, pacote
com 10 unidades, 50 litros

50 pacotes

300 pacotes

1500 unidades
350 unidades
350 unidades
350 unidades
10 unidades

15 caixas

50 unidades
100 pacotes
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43.

44.

Saco plástico para lixo, reforçado, tamanho
aproximado 75 x 95cm, pacote com 10
unidades, 100 litros
Soda cáustica em escamas, 99%, uso
doméstico, pacote 1 kg

150 pacotes
01 unidade

45.

Toalhas de papel interfolhadas, 20 x 21 cm,
450 pacotes
2 dobras, com 1000 folhas

46.

Vassoura de pelo com cabo e base de
madeira, 30cm

10 unidades

47.

Vassoura de piaçava, com cabo e base de
madeira

10 unidades

LEIA-SE:

ITENS

MATERIAL

1.

Achocolatado em pó, 400 gramas
Referência: Toddy ou similar

2.

Açúcar cristal embalados em pacotes de 5
quilos, com validade mínima de 1 ano
Adoçante dietético líquido, a base de
aspartame, embalagem 200ml
Referência: Zero Cal ou similar
Água mineral sem gás, acondicionada em
embalagem de copo de 200ml, prazo de
validade igual ou superior a 1 ano
Álcool etílico 92,8%, em embalagem de 1
litro
Balde em polipropileno, de alta densidade,
com alça de metal reforçada, capacidade de
20 litros
Café em pó homogêneo, de 1ª qualidade,
torrado e moído, tipo de café predominante
arábica, contendo “selo de pureza”,
embalagem de 500g e com validade mínima
de 90 dias
Referência: Apolo ou similar

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

QUANTIDADE

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

200 unidades
65 pacotes
10 unidades
2800
unidades/copos
10 unidades
05 unidades

300 pacotes

Caixa de fósforo com 200 palitos longos

10 caixas

Cloro, embalagem de 1 litro

60 unidades

Coador de pano para pó de café, 100%
algodão, 180mm de diâmetro
Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 200ml,
acondicionado em embalagem com 100
unidades, material transparente, em
conformidade com a norma da ABNT

MARCA

10 unidades

600 pacotes
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12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

Copo plástico descartável, atóxico, de
polipropileno, capacidade 50ml,
acondicionado em embalagem com 100
150 pacotes
unidades, material transparente, em
conformidade com a norma da ABNT
Desinfetante líquido para uso geral, com
bactericida, e biodegradável, acondicionado 300 unidades
em embalagem de 2 litros
Desodorizador de ar aerossol, fragrâncias
50 unidades
diversas, de 1ª linha, embalagem 400ml
Detergente líquido ácido, tradicional, 500ml 40 unidades
Detergente líquido ipoalergênico neutro,
biodegradável, acondicionado em
embalagem de 500 ml
Escova sanitária plástica, colorida, com
cerdas em nylon brancas, cabo plástico
medindo 17cm aproximadamente e suporte
Esponja para limpeza, dupla face verdeamarela, espuma de poliuretano e fibra
sintética com abrasivo
Flanela de limpeza, grande 40 x 60 cm

100 unidades

10 unidades

70 unidades
30 unidades

Garrafa térmica, bomba de pressão, com
alça, sistema corta pingos, conserva líquido
05 unidades
quente e frio mínimo 6h, ampola de vidro,
1,8 litros
Guardanapo de papel, folha simples, com 50
400 pacotes
folhas, na cor branca, medindo 21 x 22 cm
Jarra de vidro, transparente, com alça,
capacidade 1,5 litros
Leite UHT integral tipo A, esterilizado,
longa vida, em embalagens tetrapak de 1
litro, com validade igual ou superior a 3
meses
Limpa vidros líquido, tradicional, limpa e da
brilho com álcool, 500ml
Vidrex ou similar
Limpador instantâneo multiuso,
biodegradável, com tampa tipo flip-top,
acondicionado em embalagem de 500ml
Lustra móveis, embalagem de 500 ml,
perfume de lavanda

05 unidades

800 unidades

15 unidades

100 unidades
50 unidades

Luva de borracha antiderrapante,
10 pares
confeccionada em latex natural, tamanho M
Manteiga pura com sal. Embalagem 500g,
contendo dados de identificação do produto,
250 unidades
marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido.
Margarina cremosa, com sal, 80% de
lipídios, embalagem 500g
250 unidades
Referência: Qualy ou similar
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30.

Pá para lixo, uso doméstico, pá de plástico,
cabo longo de madeira plastificado 80cm

10 unidades

31.

Pano de chão tipo saco, 100% algodão,
alvejado, 47 x 66cm

60 unidades

Pano de Prato costurado, 100% algodão

40 unidades

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.

44.

Pano multiuso para limpeza, composto de
fibra de viscose, resina inibida, pigmentada
e gramatura de 41g/m2, composta de 70%
viscose e 30% poliéster, medindo 70 x 33
cm, pacotes com 5 unidades
Referência: Perfex ou similar
Papel higiênico 4 rolos de 60 metros x 10
cm, cor branca, macio, folha simples de alta
qualidade, picotado, texturizado
Refresco em pó, adoçado, sabores variados,
pacote 30 gramas
Referência: Tang ou similar
Refrigerante tipo cola, 2 litros
Referência: Coca Cola ou similar
Refrigerante tipo guaraná, 2 litros
Referência: Kuat ou similar
Refrigerante tipo guaraná, diet ou light, 2
litros
Referência: Kuat ou similar
Rodo de limpeza com cabo de madeira, 40
cm
Sabão em pó, fabricado com material de 1ª
qualidade, biodegradável, composto de
branqueadores e enzimas para limpeza em
geral, acondicionado em embalagem de 1 kg
Sabonete líquido, aspecto físico viscoso,
fragrância erva-doce, 1 litro
Saco plástico para lixo, reforçado, pacote
com 10 unidades, 50 litros
Saco plástico para lixo, reforçado, tamanho
aproximado 75 x 95cm, pacote com 10
unidades, 100 litros
Soda cáustica em escamas, 99%, uso
doméstico, pacote 1 kg

50 pacotes

300 pacotes

1500 unidades
350 unidades
350 unidades
350 unidades
10 unidades

15 caixas

50 unidades
100 pacotes
150 pacotes
01 unidade

45.

Toalhas de papel interfolhadas, 20 x 21 cm,
450 pacotes
2 dobras, com 1000 folhas

46.

Vassoura de pelo com cabo e base de
madeira, 30cm

10 unidades

47.

Vassoura de piaçava, com cabo e base de
madeira

10 unidades

Álcool 70º em gel, embalagem de 500g

50 unidades

48.
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49.
50.

Álcool 70º líquido, embalagem de 1 litro

50 unidades

Máscara cirúrgica tripla descartável, com
elástico (embalagem com 50 unidades)

15 caixas

Ressalta-se que os demais itens do referido edital permanecem inalterados.

Santos Dumont, 21 de outubro de 2020.

FLÁVIO HENRIQUE RAMOS DE FARIA
Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont
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