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ANEXO III–MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016.  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2016. 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 010/2016. 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Planejamento. 

 

A proposta deverá ser entregue às 09hs00min do dia 03 de março de 2016 na Secretaria Municipal 

de Administração Finanças e Planejamento – Setor de Licitações. 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. 

 

EMPRESA:_____________________________________________________________________ . 

CNPJ: _____________________________________________ INCR. EST.: _______________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________ 

CIDADE:______________________________________    ESTADO: RS. 

 

1.- Pela presente, encaminhamos ao Município de Jacuizinho - RS, proposta referente a Licitação 

em epígrafe, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme discriminado: 

. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Item Descrição dos produtos Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Desinfetante citrus de lavanda composição ; 

Água, ingrediente ativo, formol, sabão 

trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e 

corante CI 60730 – 2 litros. 

150 uni   

02 Detergente aromatizado de uso geral para 

limpeza de pisos e superfícies, embalagem de 

500 ml – composição (ingredientes ativos 

conservantes tensoativo corretor de PH 

sequestrante corante opacificante espessante 

fragrância e veículo.) 

200 uni   
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03 Esponja de louça 150 uni   

04 Limpador com brilho para piso incolor 

composição: veículo, alcalinizantes, ácido 

dodecilbenzeno sulfônico, coadjuvante, 

fragrância, plastificante, agentes formadores de 

filme, emulsificante não-iônicos, conservante e 

corante. (Cera liquida 500ml). 

200 uni   

05 Multi inseticida, com grupo químico=piretrinas 

e piretróides 300 ml. 

20 uni   

06 Odorizantes de ambiente spray 360 ml. 50 uni   

07 Toalha grande de banho felpuda  (65x 120cm).  30 uni   

08 Saco de lixo 100 litros com 05 unidades. 150 uni   

09 Saco de lixo 30 litros com 10 unidades. 150 uni   

10 Ácool líquido1 litro. 12 uni   

11 Vassoura de naylon com cabo revestido. 05 uni   

12 Balde grande 15 litros de plástico. 08 uni   

13 Copo descartável 300 ml pct com 100 uni. 10 pcts   

14 Sabão em pó 01 KG com as seguintes 

composições (Tensoativo Aniônico, 

Tamponentes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância e 

Aquil Benzeno Sulfato de Sódio).. 

40 uni   

15 Rodo 40 cm com cabo. 06 uni   

16 Limpador desengordurante 500 ml – 

composição (Lauril Éter Sulfato de Sódio, 

Alcalinizante, Coadjuvantes, Conservante, 

Fragrância e Água). 

50 uni   

17 Isqueiro grande – primeira linha. 03 uni   

18 Lustra moveis 200 ml. 15uni   

19 Pano de prato atoalhado. 40 uni   
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20 Cesto telado 12 lts (lixeira). 04 uni   

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Item Descrição dos produtos Quant. Valor Unitário Valor Total 

21 Detergente de louça 5 l. 05 uni   

22 Isqueiro grande – primeira linha. 03 uni   

23 Toalha grande de banho felpuda  (65x 120cm).  05 uni   

24 Papel higiênico de celulose de primeiro uso – 

folha dupla (30m x 10 cm) com 8 rolos. 

20 pcts   

25 Saco de lixo 100 l com 5 unidades. 20 uni   

26 Saco de lixo 30 l com 10 unidades. 20 uni   

27 Toalha para pó. 20 uni   

28 Esponja para louça. 20 uni   

29 Esponja de aço para brilho com 8 uni, pacote 

60 grs. 

05 uni   

30 Sabão em pó 01 KG com as seguintes 

composições (Tensoativo Aniônico, 

Tamponentes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância e 

Aquil Benzeno Sulfato de Sódio). 

10 uni   

31 Detergente aromatizado de uso geral para 

limpeza de pisos e superfícies, embalagem de 

500 ml – composição (ingredientes ativos 

conservantes tensoativo corretor de PH 

sequestrante corante opacificante espessante 

fragrância e veículo). 

20 uni   

32 Multi inseticida, com grupo químico=piretrinas 

e piretróides 300 ml. 

05 uni   

33 Cera líquida cor vermelha composição: 

plastificantes, alcanalizantes, emulsificantes, 

formadores de filme, coadjuvantes, 

20 uni   
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conservantes, fragrância, veículo e corante – 

embalagem 750 ml. 

34 Água sanitária-cloro ativo múltiplo uso, com 

teor de cloro ativo de 2% a 2,5% pp, 

embalagem de 5 litros. 

05 uni   

35 Sabonete líquido, embalagem de 05 litros 02 uni   

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Item Descrição dos produtos Quant. Valor Unitário Valor Total 

36 Água sanitária-cloro ativo múltiplo uso, com 

teor de cloro ativo de 2% a 2,5% pp, 

embalagem de 5 litros. 

50 uni   

37 Sabão em pó 01 KG com as seguintes 

composições (Tensoativo Aniônico, 

Tamponentes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância e 

Aquil Benzeno Sulfato de Sódio). 

200 uni   

38 Amaciante para roupas, embalagem de 2 litros. 40 uni   

39 Detergente aromatizado de uso geral para 

limpeza de pisos e superfícies, embalagem de 

500 ml – composição (ingredientes ativos 

conservantes tensoativo corretor de PH 

sequestrante corante opacificante espessante 

fragrância e veículo). 

200 uni   

40 Desinfectante para banheiros, embalagem 5 

litros. 

80 uni   

41 Toalha grande de banho felpuda  (65x 120cm). 40 uni   

42 Amoníaco para limpeza pesada, embalagem de 

5 litros. 

40 uni   

43 Isqueiro grande 1ª linha.   06 uni   

44 Cloro desincrustante alcalino 500 ml. 20 uni   
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45 Detergente de louça 5 l. 80 uni   

46 Limpador com brilho para piso incolor 

composição: veículo, alcalinizantes, ácido 

dodecilbenzeno sulfônico, coadjuvante, 

fragrância, plastificante, agentes formadores de 

filme, emulsificante não-iônicos, conservante e 

corante. (Cera liquida 500ml). 

80 uni   

47 Limpador desengordurante 500 ml – 

composição (Lauril Éter Sulfato de Sódio, 

Alcalinizante, Coadjuvantes, Conservante, 

Fragrância e Água.) 

50 uni   

48 Toalha de rosto cores diversas 42 cm x 75cm 50 uni   

49 Rodo 60 cm cabo revestido.    

50 Limpador multiuso, composição: hipocloreto 

de sódio, amina oxida, alcalinizante, fragrânci e 

água. Embalagem de 500 ml. 

100 uni   

51 Limpa vidros tradicional com álcool, 

composição laurel éter sulfato de sódio, 

coadjuvantes, corante, solvente, água. 

Embalagem de 05 litros. 

40 uni   

52 Luva emborrachada tamanho M 10 

pares 

  

53 Lustra móveis, embalagem 200 ml. 20 uni   

 

 

MATERIAIS DE LIMPEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLAS MUNICIPAIS – 1º. SEMESTRE 2016 

Item Descrição dos produtos Quant. Valor Unitário Valor Total 

54 Água sanitária-cloro ativo múltiplo uso, com 

teor de cloro ativo de 2% a 2,5% pp, 

embalagem de 5 litros. 

45 uni   

55 Álcool 1 litro. 30 uni   
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56 Cera creme de 20 kg vermelha. 03 uni   

57 Cera creme de 20 kg amarela. 01 uni   

58 Detergente aromatizado de uso geral para 

limpeza de pisos e superfícies, embalagem de 

500 ml – composição (ingredientes ativos 

conservantes tensoativo corretor de PH 

sequestrante corante opacificante espessante 

fragrância e veículo). 

30 uni   

59 Desinfetante citros de lavanda composição: 

água, ingrediente ativo, formol, sabão 

trietanolamina, álcool etílico, perfume EDTA e 

corante CI60730 – 2 litros. 

70 uni   

60 Detergente de louça 5 litros. 30 uni   

61 Esponja de aço para brilho c/ 8unpct com 

60.grs 

30 uni   

62 Esponja de louça. 80 uni   

63 Luva emborrachada de limpeza – média.  16 uni   

64 Papel higiênico de celulose de 1º uso – folha 

simples 60m x10 cm com 04 rolos. 

100 

pcts 

  

65 Produto especialmente formulado com 

princípios abrasivos finos com cloro usado na 

limpeza de mármores, panelas e alumínio e 

outros utensílios (cremoso) 300 ml. 

50 uni   

66 Sabão em barra1 Kg contendo (200g) azul 1 kg 

(com 05 unidades).  

15 pcts   

67 Rodo 60 cm cabo revestido. 08 uni   

68 Sabão em pó 01 KG com as seguintes 

composições (Tensoativo Aniônico, 

Tamponentes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância e 

Aquil Benzeno Sulfato de Sódio). 

55 uni   

69 Saco de lixo 30 litros com 10 unidades. 60 pcts   
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70 Saco de lixo 100 litros com 05 unidades. 60 pcts   

71 Toalha grande de banho felpuda  (65x 120cm).  50 uni   

72 Toalha de rosto cores diversas 42 cm x 75cm. 40 uni   

73 Vassoura de nylon com cabo revestido. 25 uni   

74 Vassoura de palha. 25 uni   

75 Balde grande 15 litros de plástico. 05 uni   

76 Isqueiro grande 1ª linha. 08 uni   

77 Papel toalha branca duas dobras 23x21 com 

1000 unidades. 

03 pcts   

78 Pedra sanitária. 110 uni   

79 Pá para lixo. 05 uni   

80 Pano de copa atoalhado.   30 uni   

81 Balde plástico 08 litros. 06 uni   

82 Fósforo maço com 10 caixa. 20 uni   

 

MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO 

Item Descrição dos produtos Quant. Valor Unitário Valor Total 

83 Desinfetante citros de lavanda composição: 

água, ingrediente ativo, formol, sabão 

trietanolamina, álcool etílico, perfume EDTA 

e corante CI60730 – 2 litros. 

10 uni   

84 Esponja de louça. 10 uni   

85 Luva emborrachada média. 02 uni   

86 Toalha grande de banho felpuda  (65x 120cm) 10 uni   

87 Papel higiênico de celulose de 1º uso – folha 

simples 60m x10 cm com 04 rolos. 

10 uni   

88 Sabão em pó 01 KG com as seguintes 

composições (Tensoativo Aniônico, 

15 uni   
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Tamponentes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância e 

Aquil Benzeno Sulfato de Sódio). 

89 Saco de lixo 100 litros com 05 unidades. 30 uni   

90 Balde grande 15 litros de plástico. 03 uni   

91 Detergente aromatizado de uso geral para 

limpeza de pisos e superfícies, embalagem de 

500 ml – composição (ingredientes ativos 

conservantes tensoativo corretor de PH 

sequestrante corante opacificante espessante 

fragrância e veículo). 

06 uni   

92 Rodo metal 01 mt com cabo. 04 uni   

 

MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLINHA VOVÓ NOELY 

Item Descrição dos produtos Quant. Valor Unitário Valor Total 

93 Álcool embalagem 01 litro. 12 uni   

94 Cera creme de 20 kg vermelha. 01 uni   

95 Desinfectante para banheiros, embalagem 5 

litros. 

10 uni   

96 Detergente de louça 5 litros. 05 uni   

97 Esponja de aço para brilho com 08 uni, pct 

com 60 grs. 

05 uni   

98 Esponja de louça. 10 uni   

99 Água sanitária-cloro ativo múltiplo uso, com 

teor de cloro ativo de 2% a 2,5% pp, 

embalagem de 5 litros. 

05 uni   

100 Luva emborrachada de limpeza – média. 02 uni   

101 Toalha grande de banho felpuda  (65x 120cm) 08 uni   

102 Papel higiênico de celulose de 1º uso – folha 

simples 60m x10 cm com 04 rolos. 

15 uni   
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103 Produto especialmente formulado com 

princípios abrasivos finos com cloro usado na 

limpeza de mármores, panelas e alumínio e 

outros utensílios (cremoso) 300 ml. 

05 uni   

104 Sabão em barra 1 Kg contendo 5und (500g) 

azul. 

02 uni   

105 Sabão em pó 01 KG com as seguintes 

composições (Tensoativo Aniônico, 

Tamponentes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância e 

Aquil Benzeno Sulfato de Sódio). 

15 uni   

106 Saco de lixo 30 litros com 10 unidades. 10 uni   

107 Saco de lixo 100 litros com 05 unidades. 20 uni   

108 Vassoura nylon com cabo plástico. 02 uni   

109 Balde grande 15 litros de plástico. 02 uni   

 

MATERIAIS DE LIMPEZA PARA POLO - UNIVERSIDADE 

Item Descrição dos produtos Quant. Valor Unitário Valor Total 

110 Água sanitária-cloro ativo múltiplo uso, com 

teor de cloro ativo de 2% a 2,5% pp, 

embalagem de 5 litros. 

05 uni   

111 Sabão em barra 1 Kg contendo 5und (500g) 

azul. 

02 pcts   

112 Desinfetante citrus de lavanda composição: 

Água, ingrediente ativo, formol, sabão 

trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA 

e corante Cl 60730 – 2 Litros. 

10 uni   

113 Detergente de louça 05 litros. 02 uni   

114 Esponja de louça.  10 uni   

115 Cera creme de 20 kg vermelha. 01 uni   

116 Luva emborrachada de limpeza – média.  02 uni   
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117 Esponja de aço para brilho com 08 uni, pct 

com 60 grs. 

05 uni   

118 Papel higiênico, rolo de 300 metros x 10 cm, 

branco fardo com 8 rolos. 

03 uni   

119 Papel toalha branca duas dobras 23x21 com 

1000 unidades. 

05 uni   

120 Produto especialmente formulado com 

princípios abrasivos finos com cloro usado na 

limpeza de mármores, panelas e alumínio e 

outros utensílios (cremoso) 300 ml. 

08 uni   

121 Sabão em pó 01 KG com as seguintes 

composições (Tensoativo Aniônico, 

Tamponentes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância e 

Aquil Benzeno Sulfato de Sódio). 

10 uni   

122 Saco de lixo 30 litros com 10 unidades. 30 uni   

123 Saco de lixo 100 litros com 05 unidades. 80 uni   

124 Detergente aromatizado de uso geral para 

limpeza de pisos e superfícies, embalagem de 

500 ml – composição (ingredientes ativos 

conservantes tensoativo corretor de PH 

sequestrante corante pacificante espessante 

fragrância e veículo). 

06 uni   

125 Produto especial para limpeza de telas de 

computadores, alcool isopropílico, tensoativo 

aniônico, digluconato de clorexidina e veículo 

(acompanha pano para limpeza).  

02 uni   

 

 

Valor Total da Proposta: R$ _________________ (_____________________________________) 

 

 _____________________________- RS, __________de ________________________de 2016. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Licitante Proponente                                                       Carimbo com CNPJ: 
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