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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo no 2520/2020 - PMLA 

Pregão Eletrônico no 007/2020 PMLA - PE - SRP 

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, por intermédio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.105.168/0001-85, com 

sede na Rua Marechal Rondon s/nº - Matinha, representada legalmente pelo excelentíssimo Prefeito 

Municipal Sr. Carlos Ernesto Nunes da Silva, portador da cédula de identidade n° 2082747 SSP-PA e 

CPF nº 287.002.872-53, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, sob nº 007/2020 PMLA-PE-SRP, publicada em imprensa oficial no dia 

15/09/2020, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório 

e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 

7.892/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações 

correlatas, conforme as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto Registro de preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica para 

a aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação, conforme o Anexo II do Edital de Registro de Preço n° 007/2020 PMLA-PE-SRP, que passa a 

fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes 

classificadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo, e nele estão incluídas todas 

as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e 

quaisquer despesas inerentes ao fornecimento. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste 

instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 

poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 

pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se 

ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo 

mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 
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b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.2 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde 

que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de 

ordem de fornecimento; 

 b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como 

forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência, desde que a parte interessada comprove a 

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em 

majoração de seus encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no 

item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, 

cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, 

bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes 

últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto 

que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 

definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 

parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU, e não poderá exceder o preço praticado no 

mercado. 

CLÁUSULA QUARTA 

 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências deste instrumento; 
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b) Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente 

no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no 

mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por 

caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de 

Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o 

contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, 

quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios 

estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de 

correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 

efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 

contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, 

para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

CLÁUSULA QUINTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

5.1 - O prazo de validade dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze meses), contado do dia posterior 

à data de sua publicação no Flanelógrafo da PMLA e a vigência dos contratos até 31 de dezembro do 

exercício vigente. 

CLÁUSULA SEXTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

6.1. Em licitação para registro de preços é facultado a indicação da dotação orçamentária, que somente 

será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA GESTÃO CONTRATUAL 

7.1. EXECUÇÃO DO OBJETO. 

7.1.1. Para a execução do objeto, a empresa contratada deverá observar os dispostos abaixo: 

a) O Fornecimento do objeto será conforme a ordem de fornecimento, com entrega parcelada, conforme 

as exigências da Prefeitura e suas secretarias. 
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b) Os produtos deverão estar indicados na ordem de Fornecimento e de acordo com as especificações 

constantes neste termo. 

c) O fornecimento do objeto deverá ser autorizado expressamente pela autoridade competente do órgão 

contratante, através da Ordem de Fornecimento. 

7.1.2. O prazo de fornecimento do objeto, será conforme descrito abaixo: 

a) O fornecimento do objeto licitado será de até 10 (dez) dias a partir da solicitação da Secretaria 

Contratante, através da emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho  

 7.1.3 Local para a entrega do produto: 

a) A entrega deverá ser efetuada na sede do município de Limoeiro do Ajuru - PA, nos dias uteis, horário 

e Local especificado na Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho.  

7.2 OBRIGAÇÕES. 

7.2.1. A contratada deve:  

a) Fornecer o objeto de acordo com as condições e prazos propostos e de acordo com legislação 

especifica vigente do objeto; 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências, apontadas pelo setor competente do Contratante; 

c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, 

do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

d) Prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições dos materiais, obrigando-se a 

reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a 

partir da solicitação efetuada;  

e) Disponibilizar e fornecer todos os meios necessários ao saneamento dos óbices ocorridos;  

f) Responsabilizar-se pelas garantias do objeto da licitação, dentro dos padrões de certificação de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor;  

g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;    

h) Assegurar a troca dos produtos que apresentarem deficiência.  

 

7.2.2. A contratante deve:  

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 

condições estabelecidas;  

b) Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, aos requisitos constantes neste instrumento; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 

para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;  

d) Efetuar o (s) pagamento (s) da (s) Nota (s) fiscal (ais) / Fatura (s) da contratada, após a efetiva entrega 

dos produtos dentro das especificações, quantidades e unidades, estabelecidas neste instrumento;  

e) Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 

objeto deste termo a serem recebidos;  

f) Notificar a empresa, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades, na entrega, constantes no produto, 

objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

7.3 PAGAMENTO 
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a) Pelo fornecimento do objeto a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após 

a emissão da Nota Fiscal, atestada e em Nome do Órgão, vedada antecipação. 

b) O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente na conta 

da empresa contratada, vedada transferências para outras contas. 

c) O pagamento será efetuado mediante, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, através de 

emissão de certidões; 

d) O pagamento será efetuado mediante Apresentação de Nota Fiscal da Contratada para a Contratante. 

 7.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

7.5 RESCISÃO CONTRATUAL 

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  

b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá 

reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados.  

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE 

adotar, motivadamente, providências acauteladoras.  

7.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União 

e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre 

o valor da contratação, a CONTRATADA que:  

a.1) Apresentar documentação falsa;  

a.2) Fraudar a execução contratual; 

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;  

b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, 
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

b.1) Cometer fraude fiscal; ou  
b.2) Fizer declaração falsa.  
 

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 
10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução contratual, inexecução 
parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes 
sanções:  
 

c.1) Advertência;  

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 

órgão, por prazo não superior a dois anos;  

c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
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a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior; ou  

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 

d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA 

estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado.  

e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida prévia defesa, 

multas na forma que se segue:  

f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem que haja 

justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a 0,5% 

(meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de 15% 

(quinze por cento) do valor do item.   

g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do 

contrato.   

h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  

i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.  

j) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

7.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 

a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará representante 

da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as seguintes atribuições: 

a.1) Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato; 

a.2) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem; 

a. 3) Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com 

a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

a. 4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, 

sempre por escrito; 

a.5) Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas 

competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

a.6) Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor competente, 

observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao objeto que foi 

efetivamente contratado; 

a.7) Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos 

produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 

a.8) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado; 

a.9) Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo das 

penalidades aplicáveis 

a.10) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. 

a.11) Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais alterações 

necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter qualitativo ou quantitativo; 

a.12) Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes do término da 

vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao interesse da Administração 

prorrogá-la. 
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b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA OITAVA 

DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 

109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA NONA 

DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de LIMOEIRO DO AJURU- PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda 

direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Limoeiro do Ajuru/PA, 22 de outubro de 2020. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA. 

 

 

MARIA REGINA LEÃO DA SILVA 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. 

 

 

SÁVIO ALEX VIEIRA PISMEL 
PREGOEIRO. 
 

 

DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI 

CNPJ:14.176.120/0001-02. 

 

 

NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  

CNPJ:33.617.642/0001-93. 

 

ISMAEL RIBEIRO DA SILVA 12092722450 

CNPJ:37.045.935/0001-02.  
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ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020, 

CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E AS EMPRESAS CUJOS 

PREÇOS ESTÃO A SEGUIR REGISTRADOS POR ITEM, EM FACE À REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

ELETRONICO 007/2020 PMLA-SRP. 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO UND QUANT. 

 

PREÇO UNITÁRIO 

 

PREÇO TOTAL EMPRESA 

01 

Álcool líquido, 70%, com tampa lacrada, 

embalagem com 1000 ml, informações do 

fabricante estampados na embalagem. 

Acondicionado em frasco plástico 

descartável que permita a visualização 

interna do líquido.  Validade mínima de 12 

meses da data de entrega. Caixa com 12 
unidades. 

CX 150 R$ 104,00 R$ 15.600,00 DR. LION 

02 

Álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% v/v, 

composição básica com emoliente, forma 

farmacêutica gel. Com bico dosador. Frasco 
de 500 ml. Caixa com 12 unidades 

CX 50 R$ 70,00 3.500,00 DR. LION 

03 

Álcool etílico a 70% em gel, embalagem de 

1000 ml, para antissepsia das mãos em 

embalagem plástica, com tampa de rosca, 

contendo hidratante, alto poder germicida e 

ph neutro, com perfeita vedação, 

embalagem secundaria em papelão deverá 

trazer dados do fabricante e responsável 

químico identificação e endereço número de 

lote e data de fabricação. Caixa com 12 
unidades 

 

CX 
50 R$ 230,00 11.500,00 ISMAEL 

04 

Sabonete líquido glicerinado. Ph neutro, 

hidratante, para limpeza de mãos. 

Embalagem plástica contendo 1.000 ml, com 

tampa de rosca. Testado 

dermatologicamente. Aroma neutro. Caixa 

com 12 unidades 

CX 50 R$ 188,00 9.400,00 DR. LION 

05 

Dispenser para álcool gel e sabonete líquido. 

Tampa frontal basculante, em plástico 

reforçado na cor gelo. Capacidade para um 

refil bag-in-box de 800 ml. Trava de 

segurança. Visor frontal. Fixação com buchas 

expansíveis. Dimensões externas: 125 mm 

de largura x 280 mm de altura x 120 mm de 

UND 150 R$ 30,00 4.500,00 DR. LION 
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profundidade. Acompanha chave de 
destravamento, trava, parafusos e buchas. 

06 

Pulverizador de líquidos, material plástico 

resistente, acionamento por gatilho manual, 

com bico ajustável em 03 funções off, spray 

ou stream, com capacidade para 500 ml, em 
cores sortidas. 

UND 100 R$ 9,50 950,00 DR. LION 

07 

Água sanitária Q-BOA, composição hidróxido 

de sódio e água, princípio ativo hipoclorito 

de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, com 

registro e autorização de funcionamento 

emitido pelo Ministério da Saúde, prazo de 

validade do produto e demais 

determinações exigidas na portaria nº 89de 

25/08/94, da Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde. 
acondicionada em embalagem de 05 litros. 

UND 800 R$ 13,30 10.640,00 NOVAMED 

08 

Balde com espremedor, 13 litros mop de 

algodão em tiras (esfregão). ALTURA 22,20 

cm LARGURA 27,10 cm COMPRIMENTO 

47,20 cm. PESO 1,35 Quilogramas  Contém: 1 
balde, 1 esfregão 1 refil. 

UND 100 R$ 103,00 10.300,00 DR. LION 

09 

Luva de látex para uso geral em limpeza e 

higienização média para limpeza, resistente, 

cores diversas, anti derrapante na face 

externa, moldada anatomicamente, com 

forração antialérgica.  Tamanhos P, M, G e 
GG 

PAR 300 R$ 3,00 900,00 DR. LION 

10 
Luva descartável de alta qualidade para 

manipulação de alimento escolar, 
transparente. Caixa com 100 unidades 

CX 300 R$ 18,00 5.400,00 DR. LION 

11 

VASSOURA PIAÇAVA, cabo em madeira 

plastificado e resistente e com formato 

cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, 

superfície lisa, sem qualquer forma 

pontiaguda, tendo ainda a ponta superior 

arredondada e a outra firmemente presa ao 

taco, comprimento 120 cm, diâmetro 

mínimo 2,2 cm; taco em madeira, com 

fixação do cabo na base através de rosca na 

peça que deverá ficar rigidamente preso, 

largura 2,5 a 3 cm. PIAÇAVA, deverá ser 

selecionada e beneficiada. Os fios deverão 

ser contínuos e com rigidez adequada para 

varrição de piso áspero. Não serão aceitos 

UND 600 R$ 6,16 3.696,00 DR. LION 
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fios provenientes de crina vegetal tingida. 
Altura livre da piaçava (mínimo) 120 cm. 

12 

Escovão de Piaçava com cabo de madeira 

plastificado, com fixação do cabo na base 

através de rosca, onde deverá ficar 

rigidamente preso. Super resistente. Altura, 
livre da piaçava, mínimo de 120 cm. 

UND 300 R$ 8,50 2.550,00 DR. LION 

13 

Saco plástico lixo 100 litros, 10 micras, cor 

preta, largura 75, altura 105, de 

polipropileno. Aplicação: coleta de lixo. 

Deverá estar em conformidade com as 

normas da ABNT 

NBR9190/9191/13055/13056. Fardo 
contendo 100 pacotes com 05 unidades 

FARD
OS 

30 R$ 177,33 5.319,90 NOVAMED 

14 

Saco Plástico branco, transparente, 

resistente, com capacidade para  30 kg. Tipo 

“saco para farinha”. Pacotes contendo 100 
unidades. 

PCT 100 R$ 132,00 13.200,00 DR. LION 

15 

Sabão em pó biodegradável, de boa 

qualidade, fragrância suave, para utilização 

em lavagens de roupas e limpeza em geral. 

Acondicionado em embalagem plástica, que 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, 

validade e número de registro no Ministério 

da Saúde. Embalagem com 02 quilos. 

UND 800 R$ 7,30 
5.840,000 

 
DR. LION 

 

 

 

 

 


		2020-10-22T09:11:02-0300
	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA:28700287253


		2020-10-22T09:11:46-0300
	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU:05105168000185


		2020-10-22T09:12:25-0300
	MARIA REGINA LEAO DA SILVA:41066146268


		2020-10-22T09:13:49-0300
	SAVIO ALEX VIEIRA PISMEL:94584699291


		2020-10-26T11:04:40-0300
	DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI:24176120000102


		2020-10-27T11:02:44-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:05:55-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:06:16-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:06:44-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:06:59-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:07:15-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:07:46-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:08:14-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:08:34-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T11:08:50-0300
	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA:12092722450


		2020-10-27T12:19:17-0300
	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI:33617642000193




