
 

 

 

 

 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - CPP Nº 25/2020 
 

 

ENTIDADE                  VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO 

PROCESSO Nº  202000010013742 

OBJETO 
Aquisição de Material de Limpeza, a fim de suprir as 
necessidades da Vila São José Bento Cottolengo 

TIPO DE LICITAÇÃO COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO  
MENOR PREÇO POR ITEM 

ASSOCIADA A  MELHOR TÉCNICA 

ENVIO DAS PROPOSTAS  Data: 14/08/2020  a 31/08/2020 

 

 
DIVULGAÇÃO 

1) Site Institucional : www.cottolengo.org.br   21  a 
31/08/2020 

2) Plataforma de Compra HUMA – 14 a 24/07/2020 

3) Diário Oficial do Estado de Goiás – 21/08/2020  

TELEFONE 

 

(62) 3506.9254 

(62) 3506.9011 

ENDEREÇO Av. Coronel Gabriel Alves de Carvalho nº 163 Bairro 
Santuário – Trindade – Goiás -  CEP: 75.388-596 

FORMA DE 

FORNECIMENTO 
Integral 

CNPJ 
 

00.420.371/0001-22 

 
E-MAIL 

 
licitacao@cottolengo.org.br  

 

 

http://www.cottolengo.org.br/
mailto:licitacao@cottolengo.org.br


 

 

 

 

 

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 25/2020 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
 

A Vila São José Bento Cottolengo, entidade filantrópica sem fins lucrativos na área da saúde, sob Gestão 
Estadual - CNESS 2535939,  inscrita no CNPJ nº 00.420.371/0001-22, situada na Avenida Coronel Gabriel 
Alves de Carvalho nº 163 Bairro Santuário, Trindade – Goiás   torna público que realizará COTAÇÃO PRÉVIA 
DE PREÇO 25/2020 – MENOR PREÇO POR ITEM COM MELHOR TÉCNICA, no âmbito do processo SES/GO 

nº 202000010013742. 
 
A presente Cotação Prévia de Preço será   custeada com  recursos estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde no Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), por meio de Emenda Parlamentar Federal  
para aquisição de  MATERIAL DE LIMPEZA conforme especificações descritas no Termo de Referência 
(Anexo I) o qual passa a ser parte integrante do presente Edital. 
 
Esta Cotação Prévia de Preço será executada obedecendo os dispositivos do Decreto Presidencial nº. 6.170, 
de 25 de julho de 2007 e Portaria Interministerial nº. 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, 
observando os princípios dispostos no art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 da impessoalidade, 
moralidade e economicidade.  
 
As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Vila São 
Cottolengo à aquisição total. 
 
1 – DO OBJETO  
1.1 - A presente Cotação Prévia de Preços tem por objeto a seleção da melhor proposta (MENOR PREÇO 

E MELHOR TÉCNICA), visando à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  para o  Hospital São 
Cottolengo, em conformidade com especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos. 
 

2 - DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL 
2.1 - A Cotação Prévia de Preços será realizada pelo Hospital Vila São José Bento Cottolengo e o 
recebimento das propostas se dará das 08h do dia 21/08/2020 às 18h do dia 31/08/2020, conforme 
horário de Brasília/DF. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 – Poderão participar da presente Cotação Prévia de Preços, pessoa jurídica, devidamente habilitada 
ao fornecimento do objeto em questão; 
3.2 - Como requisito para participação na Cotação Prévia de Preço as empresas deverão manifestar o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital; 
 
3.3 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a 
comprovação a qualquer tempo. 
 



 

 

 

 

4 - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
4.1 -  Não será admitida a participação de pessoa física, empresa sob a forma de consórcios ou grupo, 
empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público, e/ou, em processo de concordata, falência, 
recuperação judicial ou extrajudicial, ou que estejam impedidas de licitar, contratar, transacionar com 
a Administração Pública de qualquer esfera ou qualquer de seus órgãos descentralizados. 
 
5 - DA FORMA E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
5.1 - As propostas deverão ser digitadas, com as folhas numeradas sequencialmente, rubricadas, sendo 
a última folha assinada pelo responsável pela proposta, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, 
especificando o objeto de forma clara e inequívoca, contendo ainda: 
 I – Razão social, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) da 
empresa;  
II – Nome e CPF do responsável pela proposta;  
III – Instrumento público ou particular de procuração, assinada pelo representante legal da empresa e 
com firma reconhecida em cartório, ou documento que comprove os necessários poderes para formular 
propostas e praticar todos os demais atos pertinentes à Cotação Prévia de Preços, em nome da empresa;  
IV – Referências que bem indiquem o objeto contratado;  
V – Prazo de entrega;  
VI – Os preços deverão ser cotados em moeda nacional em unidades e totais de cada ITEM, em 
algarismos e por extenso, devendo neles estarem incluídas todas as despesas, tais como impostos, taxas, 
embalagens, fretes, ICMS, IPI, custo de montagem e demais encargos decorrentes da execução do 
objeto. Havendo divergências entre os algarismos, prevalecerão os escritos por extenso;  
VII – Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para 
acolhimento das mesmas;  
VIII – Descrição completa do produto ofertado, informando suas características técnicas, acessórios, 
opcionais inclusos etc.;  
IX – Serão consideradas para julgamento somente duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00); 
X - Caso o Hospital São Cottolengo entenda ser necessário, poderá ser exigido da empresa vencedora a 
composição detalhada dos preços ofertados. 
 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO 

6.1 - A documentação exigida diz respeito à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e às qualificações 
técnicas e econômico-financeiras. 

I - Documentos referentes à Habilitação Jurídica 
a) Empresa Individual: Registro comercial. 
b) Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial. 
c) Sociedade por Ações: Documentos de eleição dos atuais administradores, acompanhados da 

documentação mencionada na alínea “3.1.2.”, deste subitem. 
d) Sociedade Civil: Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
e) Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no País: Decreto de autorização e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade o exigir. 

 

 



 

 

 

 

II - Documentos referentes à Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ). 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta dívida ativa da União e 

Contribuições Federais). 
d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual. 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal. 

f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
III - Documentos referentes à Qualificação Técnica: 

a) Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, 
tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 e Decreto Federal nº. 8.077/2013, quando for 
cabível;  

b) Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76, Decreto Federal nº. 8.077/2013 e Lei Federal nº. 
9.782/99, quando for cabível; 

c) Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do Município da 
empresa. 

IV - Documentos referentes à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da 

Sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de sessenta (60) dias à data da 
apresentação das propostas. 

V-  Outras comprovações: 
a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para contratar com o Poder Público - Certidão 

Negativa de Licitantes Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União; 
b) Declaração da inexistência de trabalho escravo e não explora mão de obra de trabalhadores 

menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho 
a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;  

 
Parágrafo Único - Os documentos referidos nos itens 5 e 6 deverão ser enviados para o e-mail 

licitacao@cottolengo.org.br  ou entregues no endereço  Av. Coronel Gabriel Alves de Carvalho nº 
163, Bairro Santuário, Trindade  - Goiás -  Departamento de Planejamento Institucional. 

 
 7 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 7.1 - Serão desclassificadas propostas que ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de 
interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte   o presente Termo de 
Referência; 
7.2 - A escolha recairá pela proposta que apresentar, MENOR PREÇO e MELHOR TÉCNICA, ou seja, maior 
qualidade mensurada por requisitos como valor técnico, caráter funcional, compatibilidade com 
características ambientais e de utilização, insumos, referências e requisitos similares; 
7.3 - O resultado da avaliação das propostas será divulgado no site da Instituição: www.cottolengo.org.br; 
7.4 - Após homologada, esta cotação não poderá ser impugnada.  
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8 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
8.1 - A Contratada deverá fazer a entrega dos produtos em até 30 dias da assinatura do instrumento 
contratual. 
 
9 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
9.1- A assinatura do instrumento contratual dar-se-á em até 5 dias úteis após a homologação do processo. 
 
10 - DO VALOR DISPONÍVEL PARA A AQUISIÇÃO   DO OBJETO 
Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão à conta do Processo   SES/GO nº 

202000010013742; 
 
11 - DO PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente informada pela Contratada, 
preferencialmente Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação da nota fiscal em até 06 dias úteis 
contados do Aceite Técnico; 
11. 2- O Aceite Técnico será emitido pelo responsável técnico indicado na Portaria de Designação da 
Equipe Técnica da Cotação, atestando o recebimento do produto em condições de uso;  

11. 3 - A contratada deverá fazer constar o número do Processo nº 202000010013742 nas notas fiscais 
emitidas, conforme prevê cláusula sexta do TC nº 00332/2010; 
11.4 - A Instituição é certificada pelo Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência   na 
área da Saúde – CEBAS, publicado no DOU n. 209 de 31/10/2011, folhas 87 e 88 (Declaração de 
Tempestividade comprovando que o pedido   de renovação foi protocolado   em tempo hábil e aguarda 
análise). Portanto, é imune a tributação, nos termos da alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal. 
 
 12 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  
 12.1 - Os pedidos de esclarecimentos sobre a presente Cotação Prévia de Preços deverão ser 
encaminhados exclusivamente pelo e-mail: licitacao@cottolengo.org.br e identificados com CNPJ, Razão 
Social, nome do responsável pela cotação, endereço, e-mail e telefone, até 03 (três) dias úteis anteriores 
à data de encerramento das apresentações das propostas.  
12.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão comunicadas aos interessados por meio de 
correio eletrônico em até 02 (dois) dias anteriores à data de encerramento das apresentações das 
propostas; 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13-1- Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas 
13.2- A qualquer tempo pode ser revogada a contratação da empresa que deixar de satisfazer as exigências 
estabelecidas neste Edital e aos padrões de qualidade adotadas pela Entidade. 
13.3 - O proponente selecionado é responsável, em qualquer época, pela fidelidade e pela legitimidade 
das informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser cancelado o credenciamento da 
empresa se verificada alguma irregularidade na documentação   ou nas informações apresentadas.  
13. 4 - A apresentação no processo de seleção importa na aceitação integral e irretratável das normas 
contidas neste Edital. 
 
 



 

 

 

 

13.5 - A Entidade poderá revogar ou anular a presente cotação, em decisão 
motivada, sem que caiba qualquer   indenização   aos candidatos.  
13. 6 - O resultado da avaliação das propostas será publicado no site Vila São José Bento Cottolengo – 
www.cottolengo.org.br e enviado, via e-mail ou por ofício, à empresa vencedora. 
13. 7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Entidade.  
 
14 – DOS ANEXOS  
14.1- Integram a presente Cotação Prévia:  

a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II - Declaração de Comprometimento de Entrega; 
c) Anexo III - Declaração de Plena Aceitação dos Termos do Edital; 
d) Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Contratação; 
e) Anexo V - Declaração de Regularidade Junto ao Ministério do Trabalho. 

 
Trindade, 21 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

CPP Nº 25/2020   
 
 

I - OBJETO: Aquisição de  MATERIAL DE LIMPEZA, referente Emenda Parlamentar - Processo SES/GO nº 

202000010013742  para a Vila São José Bento Cottolengo, com as seguintes especificações: 
 
 

 
 

Item Nome do Item Medida Quantidade 
1 Alvejante líquido Litro 6500 

Especificação Técnica: 
Conhecida como água Sanitária utilizada como alvejante na lavagem de roupas e remoção de 
manchas, desinfetante de uso geral, com ação bactericida em banheiros, vasos sanitários, pisos, 
ralos; na limpeza geral e no combate de larvas do mosquito da dengue.  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
2 Álcool spray  Frasco 1200 

Especificação Técnica: 
Solução a base de Álcool etílico 70% e glicerina, indicada na higienização da pele sem necessidade 
de enxágue após sua utilização, podendo substituir a higienização com água e sabão, quando a pele 
não estiver visivelmente suja. Composição: Aqua, Alcohol and Glycerin. Refil de 800 ml descartável. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
3 Balde Unid 100 

Especificação Técnica: 
Baldes com alça, capacidade de 15 litros extremamente úteis para as diversas funções de limpeza e 
higienização. Práticos e ergonômicos se adaptam a qualquer estação de trabalho, inclusive, em 
carros funcionais para armazenamento de outros produtos e acessórios ou no auxílio da limpeza. 
Produzidos em polipropileno são resistentes e fáceis de higienizar, o que prolonga a vida útil desses 
equipamentos. Comp.: 33 cm 
Larg.: 30 cm; Alt.: 27 cm. Cores: azul e vermelho, ou seja, 50 de cada 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
4 Bota Branca Cano Curto TM 34 Par 4 

Especificação Técnica: 



 

 

 

 

Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 
    

Item Nome do Item Medida Quantidade 
5 Bota Branca Cano Curto TM 35 Par 10 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
6 Bota Branca Cano Curto TM 36 Par 20 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
7 Bota Branca Cano Curto TM 37 Par 30 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
8 Bota Branca Cano Curto TM 38 Par 30 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 
        

Item Nome do Item Medida Quantidade 



 

 

 

 

9 Bota Branca Cano Curto TM 39 Par 24 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 

    

Item Nome do Item Medida Quantidade 
10 Bota Branca Cano Curto TM 40 Par 25 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 

        

Item Nome do Item Medida Quantidade 
11 Bota Branca Cano Curto TM 41 Par 15 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
12 Bota Branca Cano Curto TM 42 Par 12 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 
        

Item Nome do Item Medida Quantidade 
13 Bota Branca Cano Curto TM 43 Par 5 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 



 

 

 

 

    

Item Nome do Item Medida Quantidade 
14 Bota Branca Cano Curto TM 44/45 Par 2 

Especificação Técnica: 
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem 
forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível 
e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto.  Cabedal na cor branca com solado 
na cor cinza;  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
15 Caixa de Perfurocortante Unid 400 

Especificação Técnica: 
Coletor em papelão utilizado para materiais perfurocortantes como agulhas, lancetas, vidros em 
geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter. Possui contra-trava e alça dupla para transporte que 
facilita o transporte com praticidade e segurança. Contra trava: proporciona segurança durante seu 
uso. Deve vir com saco plástico. 
Fabricado em papelão ondulado. 
Descartável e de uso único. 
Indicações: Para descarte de materiais perfurocortantes. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
16 Ceras Litro 600 

Especificação Técnica: 
Cera Acrílica Antiderrapante, a base de polímeros acrílicos, líquida incolor e de alto brilho. 
Proporciona excelente brilho imediato e resistência ao tráfego. Sua fórmula balanceada 
proporciona um acabamento final no tratamento de piso com transparência e alto brilho. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
17 Detergente de limpeza de utensílios  Litro 720 

Especificação Técnica: 
Detergente neutro concentrado indicado para lavagem manual de louças e limpeza geral. Alto 
poder de remoção de gorduras. Detergente neutro concentrado que remove com eficiência 
gorduras e óleos por possuir com excelente ação tensoativa. Isento de perfume, evitando assim a 
contaminação química das superfícies e utensílios de cozinha. 
Composição: Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Corantes, Espessante, Tamponante, Conservante, 
Solubilizante, Neutralizante e Água. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
18 Desinfetante Hospitalar Litro 60 

Especificação Técnica: 



 

 

 

 

Desinfetante de área hospitalar de nível intermediário para uso em superfícies, maçanetas, 
telefones, bancadas com ação desodorizante a base de quaternário de amônio de 5ª geração e 
peróxido de hidrogênio com amplos espectros de microrganismo. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
19 Detergentes Hospitalares Litro 1972 

Especificação Técnica: 
Limpador multiuso a base de peroxido de hidrogênio, indicado para limpeza de chão e pisos, com 
poder de alvejamento e desodorização de piso, dispensando enxágue, indicado para remoção de 
sujidade. Pode vir em galões para diluir conforme a necessidade. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
20 Detergente de limpeza Pesada Litro 360 

Especificação Técnica: 
Detergente desengraxante a base de óleo, de pinho , solvente natural de baixa alcalinidade e alto 
poder de limpeza. Remove com facilidade óleo, graxa, gordura. Utilizado para limpeza pesada de 
pisos. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
21 Esfregão Unid 18 

Especificação Técnica: 
Usada para pisos frios e carpetes. Cerdas resistentes para esfregação pesada. Encaixe de rosca. 
Dimensões: 26 x 5 x 3,5cm. 
Cerdas de PET Ø 0,50mm onduladas. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
22 Esponja de Limpeza Unid 6185 

Especificação Técnica: 
Esponja Lava Louça multiuso, com dupla face. Indispensáveis na limpeza , possuem um lado macio 
e outro abrasivo para proporcionar maior facilidade na limpeza de diversos tipos de materiais e 
superfícies. Pode ser utilizada para limpeza leve e pesada. Ideal para limpeza de talheres e louças. 
Tamanho de cada esponja: 99 x 71 x 20 mm. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
23 Fibras de limpeza Branca Unid 90 



 

 

 

 

Especificação Técnica: 
Fibra abrasiva de limpeza leve, alta durabilidade e eficiência na limpeza, amoldam-se a quaisquer 
superfícies e formatos. Não soltam resíduos, não enferrujam, não machucam as mãos e não exalam 
odores. São práticas e higiênicas. Sua textura macia efetua uma limpeza eficaz sem riscos em 
superfícies delicadas, tais como vidros, cristais, porcelanas, inox, fórmicas, cromados e superfícies 
pintadas. Tamanho: 102x260mm. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
24 Fibras de limpeza Verde Unid 5680 

Especificação Técnica: 
Fibra abrasiva de limpeza pesada, alta durabilidade e eficiência na limpeza, amoldam-se a 
quaisquer superfícies e formatos. Não soltam resíduos, não enferrujam, não machucam as mãos e 
não exalam odores. São práticas e higiênicas. São práticas e higiênicas. Substitui com vantagens a lã 
de aço na limpeza geral de restaurantes, cozinhas industriais, frigoríficos e outras instalações. Pode 
ser utilizada em azulejos, pisos, corrimãos, panelas, assadeiras, louças e até mesmo em bordas de 
piscinas. Indicada também na limpeza de hotéis e hospitais. Tamanho: 260x102mm 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
25 Limpa Alumínio frasco 200 

Especificação Técnica: 
 É um poderoso detergente ácido concentrado indicado para limpeza pesada de superfícies 
em alumínio. Solúvel em água. Produto contém ativos neutralizáveis e tensoativo biodegradável.      
500ml 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
26 Limpa Vidros Frasco 100 

Especificação Técnica: 
É indicado para limpeza de vidros, vitrines, espelhos e acrílicos. Remove as manchas e deixa as 
superfícies limpas e brilhantes. Composição: lauril éter sulfato de sódio, tenso ativo não iônico, 
solvente, coadjuvantes, fragrância e água.     500ml 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
27 Limpadores Multiuso Frasco 650 

Especificação Técnica: 
Produto de limpeza que essencial para a higienização de diversos ambientes. É 
um produto extremamente versátil e eficiente, podendo limpar móveis, eletrodomésticos, pisos, 
chãos e muitas outras superfícies. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 
coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.    500ml 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 



 

 

 

 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
28 Lixeiras para coleta seletiva basculante Kit com 05 cestos Unid 5 

Especificação Técnica: 
As Lixeiras Papeleiras para coleta seletiva, capacidade de 60L  resistentes ao impacto, raios 
ultravioletas e repetidas lavagens. Com suporte robusto e de fácil instalação. Possui sistema de 
fechadura e chave para manter a lixeira fixa, permite que a tampa da lixeira fique fixa na estrutura 
do conjunto. Com isso, o corpo da lixeira pode ser facilmente removido, dispensando o uso de 
sacos de lixo e permitindo que sua higienização seja mais prática e muito mais eficiente. Estrutura 
metálica fabricada em tubo de aço carbono retangular , pintado na cor preta texturizada. 
Acompanham parafusos e arruelas para montagem. MODELO: Conjunto 05 Papeleiras 60L. 
DESCRIÇÃO: 05 Lixeiras Papeleiras 60L Para Coleta Seletiva.  LARGURA: 2200mm. ALTURA: 
1180mm. COMPRIMENTO: 500mm. MATERIAL: PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP 
(Polipropileno). CORES: Verde, azul, vermelho,amarelo, cinza, laranja,preta, branca e marrom. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 

    

Item Nome do Item Medida Quantidade 
29 Lixeira Retangular Branca com pedal 100 litros Unid 100 

Especificação Técnica: 
Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 100 Litros, com pedal, fabricada em 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV 
(UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possuem pedal para abertura 
da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que 
movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e 
facilitação de sua limpeza.  Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar 
os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que 
auxilia na segurança que quem à utiliza. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
30 Lixeira Retangular Branca com pedal 15 litros Unid 50 

Especificação Técnica: 
Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 15 Litros, com pedal, fabricada em 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV 
(UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possuem pedal para abertura 
da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que 
movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e 
facilitação de sua limpeza.  Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar 
os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que 
auxilia na segurança que quem à utiliza. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
31 Lixeira Retangular Branca com pedal e rodas 200 litros Unid 100 



 

 

 

 

Especificação Técnica: 
Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 200 Litros, com pedal e rodas, fabricada em 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV 
(UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possuem pedal para abertura 
da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que 
movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e 
facilitação de sua limpeza.  Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar 
os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que 
auxilia na segurança que quem à utiliza.  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
32 Lixeira Retangular Branca com pedal 60 litros Unid 60 

Especificação Técnica: 
Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 60 Litros, com pedal, fabricada em 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV 
(UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possuem pedal para abertura 
da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que 
movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e 
facilitação de sua limpeza.  Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar 
os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que 
auxilia na segurança que quem à utiliza. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
33 Lustra Móvel Unid 196 

Especificação Técnica: 
Produto que dá brilho intenso, garante a proteção dos móveis contra manchas d'água e deixa um 
agradável perfume de longa duração. Composição: Ceras, silicones, emulsificantes, espessante, 
conservante, solvente alifático, coadjuvante, fragrância de lavanda e água.  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
34 Luvas Cano Longo Nitrilica verde Tam 7 (P) Unid – 

Pares 
24 

Especificação Técnica: 
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno 
(acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com 
espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção 
química. Em pares, flexível, um ajuste seguro e uma resistência e conforto. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
35 Luvas Cano Longo Nitrilica verde Tam 8 (M) Pares 200 



 

 

 

 

Especificação Técnica: 
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno 
(acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com 
espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção 
química.Em pares, flexivel, um ajuste seguro e uma resistência e conforto. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
36 Luvas Cano Longo Nitrilica verde Tam 9 (G)  Pares 80 

Especificação Técnica: 
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno 
(acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com 
espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção 
química.Em pares, flexivel, um ajuste seguro e uma resistência e conforto. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
37 Luvas Cano Longo Nitrilica verde Tam 10 (EG)  Pares 13 

Especificação Técnica: 
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno 
(acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com 
espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção 
química. Em pares, flexivel, um ajuste seguro e uma resistência e conforto. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
38 Máscaras PFF-2S Unid 5500 

Especificação Técnica: 
Máscara facial PFF-2S eficiência de filtração nominal em um respirador sem 
manutenção. Máscara facial naturalmente contornada com flange nariz de espuma alivia pontos de 
pressão, com válvula para reduzir a acumulação de calor no interior da máscara para uma maior 
aceitação do trabalhador. Oferece proteção contra a toxicidade de aerossóis sólidos e líquidos não-
tóxicos e-to-média baixa (por exemplo, óleo-névoas). Camadas internas e externas de não-tecido 
protegem o filtro mantendo suas fibras no interior do respirador, aumentando a durabilidade e 
evitando que as fibras se soltem gerando desconforto. Essas camadas de não tecido são finas e 
facilitam a respiração, exigindo menor esforço do usuário. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
39 Odorizantes Litros 288 

Especificação Técnica: 



 

 

 

 

Produto com a finalidade de perfumar os ambientes, deixando-os mais aconchegantes e com uma 
sensação de bem-estar. Produto com fragrâncias delicadas e duradouras. Efeito Long Lasting – 
Longa duração e fixação no ambiente. Especificações: - Líquido: Translúcido - Diluição: Pronto Uso - 
Embalagem: 5 Litros - Odor: Fresh - Cor: Incolor - PH: 07,0 a 09,0  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
40 Papel Toalha Pacote 10000 

Especificação Técnica: 
Produto descartável feito de 100 % celulose, branco. Serve para o mesmo propósito 
de toalhas convencionais, tais como a secagem das mãos, limpeza de vidros e até mesmo para 
absorver líquidos. Os papeis toalhas são descartáveis, evitando assim o acúmulo de germes.  

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
41 Rodos de alumínio  Unid 300 

Especificação Técnica: 
Características: Rodo de alumínio, direcionado à setores como frigoríficos, cozinhas industriais, 
hospitais e domicílios. Rodo de estrutura leve em alumínio totalmente polido que faz o serviço 
pesado. Não adere impurezas e permite a troca da borracha da base e do cabo em alumínio (não 
inclusos). Medida: 60 cm de base x 1,55 de cabo de aluminio 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
42 Rodo combinado Limpa Vidro Unid 60 

Especificação Técnica: 
Rodo Limpa Vidro Combinado 30cm. Cabo extensor 310 cm. Rodo Limpa Vidros Régua 30 Cm 
profissional. Régua Flanela para utilizar com água e detergente na sujeira da vidraça.- Régua de 
Borracha para puxar a água e secar a vidraça. Dimensões: (L) 30 Cm (Superfície Emborrachada) 
(L) 30 Cm (Superfície Microfibra) 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
43 Sabonete Líquido Frasco 630 

Especificação Técnica: 
Produto para a higiene das mãos. Limpar suavemente a pele, além de proporcionar uma agradável 
sensação de frescor. Composição: Aqua, Disodium EDTA, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone (And) Methylisothiazolinone, Citric 
Acid, Sodium Hydroxide, CI 19140, CI 42045 e Parfum. 
 Bolsa de saco descartavel 800 ml 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 



 

 

 

 

44 Sacos de algodão Unid 4000 

Especificação Técnica: 
Saco 100% algodão cru ou alvejado, ideal para limpeza em geral. Esses sacos são utilizados durante 
a limpeza, em geral, molhadas, de várias superfícies, retirando as camadas de sujeira que se 
formam no dia a dia. Medida de 80 x 55 cm. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
45 Sacos de lixo Branco leitoso 200 litros Pacote  50 

Especificação Técnica: 
Saco para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde. Reforçado. Produto com 
registro no Ministério da Saúde. Produzido, armazenado e distribuído conforme legislação em vigor 
- norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Confeccionado de  Polietileno de alta 
densidade (PEAD) virgem. Na cor Branco leitoso com opacidade necessária a aplicação. Leva o 
simbolo infectante. Finalidade - para resíduos hospitalares, infectantes e tóxicos. Para que se 
cumpra sua função o saco de lixo infectante tem ótima resistência mecânica e a opacidade 
necessária. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da 
ABNT e a resolução da Anvisa. Capacidade 200 litros medida - 95cm x 105cm reforçado e resistente 
acima de 6 micra.        Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
46 Sacos de lixo Branco leitoso 100 litros Pacote  200 

Especificação Técnica: 
Saco para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde. Reforçado. Produto com 
registro no Ministério da Saúde. Produzido, armazenado e distribuído conforme legislação em vigor 
- norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Confeccionado de  Polietileno de alta 
densidade (PEAD) virgem. Na cor Branco leitoso com opacidade necessária a aplicação. Leva o 
simbolo infectante. Finalidade - para resíduos hospitalares, infectantes e tóxicos. Para que se 
cumpra sua função o saco de lixo infectante tem ótima resistência mecânica e a opacidade 
necessária. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da 
ABNT e a resolução da Anvisa. Capacidade 100 litros medida - 75cm x 105cm x 0.30 micra, 
reforçado e resistente acima de 6 micra.         Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
47 Sacos de lixo Branco leitoso 40 litros Pacote  200 

Especificação Técnica: 



 

 

 

 

Saco para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde. Reforçado. Produto com 
registro no Ministério da Saúde. Produzido, armazenado e distribuído conforme legislação em vigor 
- norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Confeccionado de  Polietileno de alta 
densidade (PEAD) virgem. Na cor Branco leitoso com opacidade necessária a aplicação. Leva o 
simbolo infectante. Finalidade - para resíduos hospitalares, infectantes e tóxicos. Para que se 
cumpra sua função o saco de lixo infectante tem ótima resistência mecânica e a opacidade 
necessária. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da 
ABNT e a resolução da Anvisa. Capacidade 40 litros Medida - 63cm x 80cm, reforçado acima de 6 
micra.         Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
48 Saco de lixo azul 100 litros Pacote  90 

Especificação Técnica: 
Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta 
densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta 
seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de 
lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 100 litros.         Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
49 Saco de lixo azul 40 litros Pacote  255 

Especificação Técnica: 
Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta 
densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta 
seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de 
lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 40 litros.          Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
50 Saco de lixo preto 200 litros Pacote  330 

Especificação Técnica: 
Sacos para lixo na cor preta, produzidos com material resistente selecionado e polietileno de alta 
densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta 
seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de 
lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 200 litros.          Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 

    

    

    



 

 

 

 

    

Item Nome do Item Medida Quantidade 
51 Saco de lixo preto 100 litros Pacote  1160 

Especificação Técnica: 
Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta 
densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta 
seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de 
lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 100 litros.         Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
52 Saco de lixo preto 40 litros Pacote  850 

Especificação Técnica: 
Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta 
densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta 
seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de 
lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 40 litros.          Pacote com 100 unidades 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
53 Sanitizantes para hortifrúti Litro 35 

Especificação Técnica: 
Sanitizante a base de: Ácido Dicloroisocianúrico e carga. Princípio ativo:  Ácido Dicloroisocianúrico-
3,3%p/p. Especifico para desinfecção de frutas, verduras e legumes e utensilios. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
54 Vassouras de nylon para telhado Unid 100 

Especificação Técnica: 
Escova limpa teto 20 x 29 cm com cabo de 2 m. Escova com cerdas sintéticas de PET Ø 0,40 mm 
plumadas. Cabo de alumínio de 2m de comprimento. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
55 Vassoura de palha Unid 120 

Especificação Técnica: 
Vassoura de palha, com cabo de 1,20 m 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 

    

    



 

 

 

 

    

Item Nome do Item Medida Quantidade 
56 Vassoura pêlo V-9  Unid 80 

Especificação Técnica: 
Vassoura Pêlo Sintético, cerdas macia 30cm Base e Cabo de Madeira 1,20m. Vassoura de pelo 
sintético; Ideal para limpar ambientes internos, a vassoura de pelo sintético possui grande 
quantidade de cerdas que garantem maior limpeza do local sem deixar resíduos. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.     

Item Nome do Item Medida Quantidade 
57 Vassoura piaçava V35 Unid 25 

Especificação Técnica: 
Vassoura de piaçava feita de nylon com base e cabo de plástico. Ideal para limpeza de pisos 
externos e rústicos como pisos de cimento, corredores, quintal, pátios em geral. Especificações: - 
Cabo de 120 cm, - Ideal para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral. 

Unidade Assistida (Local de Instalação) 

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado. 

 
 

II – DISPOSIÇÕES GERAIS DO   TERMO DE REFERÊNCIA:  
 

a) Todos dos produtos devem apresentar data de validade igual ou superior a 12 meses; 
 

b) No momento da avaliação das propostas a Comissão Avaliadora poderá solicitar, caso necessário 
para análise e aprovação, amostras das marcas ofertadas para teste; 

 
c) A entrega dos produtos deverá acontecer de FORMA INTEGRAL E IMEDIATA; 

 

d) Os fornecedores deverão enviar junto com a mercadoria Laudo de Controle de Qualidade emitido 
pelo fabricante e ficha técnica 

 
 
 

 

Trindade 21 de agosto de 2020. 
 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE ENTREGA  
 
 
 
 

A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que se compromete 

a entregar os Medicamentos  e/ou Materiais Médico Hospitalar de acordo com os pedidos do Hospital 
Vila São José Bento Cottolengo, conforme estabelecido no Edital da Cotação Prévia de Preço nº 
25/2020 – Processo SES/GO nº 202000010013742. Por ser expressão da verdade, assino a presente 
declaração.  
 
 

______________________________ 
Assinatura (reconhecida em cartório)  

 
 

______________, _____ de ___________ de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que aceita 
plena e totalmente as condições do Edital da Cotação Prévia de Preço nº 25/2020 – Processo 
SES/GO nº 202000010013742.  
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura (reconhecida em cartório)  

 
 

______________, _____ de ___________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À CONTRATAÇÃO 
 

 
 
 A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à nossa participação na Cotação Prévia de Preço nº 25/2020 – Processo 
SES/GO nº 202000010013742, que não fomos declarados inidôneos e não estamos impedidos de 
contratar com o Poder Público, nem suspensos de contratar com a Administração, nos 
comprometendo a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  
 
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 

______________________________ 
Assinatura (reconhecida em cartório)  

 
 

 
 

 ____________________, _____ de _______________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ANEXO V  

 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que está em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 
artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.  
 
 
 

Assinatura (reconhecida em cartório)  
 
 

__________________________, ___de __________________de 2020. 

  


