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PREGÃO 01/2021 
 

Abertura: 19/01/2021 Horário: 9h 

Local: Sede Administrativa do Sescoop/RS - Porto Alegre/RS, Rua Félix da Cunha, 12, 6º 
andar 

 
 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do 
Sul – Sescoop/RS, consoante os ditames da Resolução da Sescoop n. 850, de 28 de fevereiro 
de 2012 (Regulamento de Licitações e Contrato – RLC), faz público, para conhecimento de quem 
interessar possa, que receberá até dia 19 de janeiro de 2021, às 9h, os envelopes de proposta 
de preço e de habilitação referente a registro de preços para aquisição de material de 
expediente, copa e limpeza, para atender às necessidades do Sescoop/RS, através do 
processo CO00030/20, conforme especificações constantes no Anexo 05, na modalidade 
“Pregão”, do tipo “menor preço”, conforme as disposições da resolução supramencionada, com 
aplicação subsidiária das Leis 10.520/02 e 8.666/93, além das exigências estabelecidas neste 
edital. 
 
 As dúvidas sobre o objeto deste certame poderão ser sanadas pela Comissão de 
Licitações através de sua presidente Luciana Futuro Pfitscher, através do e-mail: 
licitacao@sescooprs.coop.br 
 
 
I - DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1 O presente procedimento licitatório destina-se a registro de preços para aquisição de 
material de expediente, copa e limpeza, para atender às necessidades do Sescoop/RS, 
conforme especificações constantes no Anexo 05. 
 
1.2 Para participação a licitante deverá levar em consideração os subsídios elencados, além 
daqueles constantes no Anexo 05. 
 
1.3 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Sescoop/RS para exercício 2021, nas contas:  
 
- 3.1.2.01.04.003 - Material de Copa, Limpeza e Refeitório; 
- 3.1.2.01.04.004 - Material de Expediente. 
 
II - DOS ANEXOS  
 
2.1 Integram o presente edital os seguintes documentos:  
- Anexo 01 - Carta de Credenciamento; 
- Anexo 02 - Modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da CF/88; 
- Anexo 03 - Modelo de declaração de não superveniência;  
- Anexo 04 - Minuta de Ata de Registro de Preço; 
- Anexo 05 - Termo de Referência; 
- Anexo 06 - Planilha de Valores Máximos Aceitáveis; 
- Anexo 07 - Descrição dos Itens e Modelo de Planilha de Preços. 
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III - DO LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
3.1 A entrega dos envelopes com a documentação exigida deverá ocorrer na Rua Félix da 
Cunha n. 12, Bairro Floresta, Porto Alegre (RS). 
 
3.2 A entrega dos envelopes poderá ser feita até às 9h, do dia 19 de janeiro de 2021, ocasião 
na qual serão abertos os envelopes. 
 
3.2.1 Os envelopes poderão ser entregues e recebidos para participarem do processo licitatório 
enquanto se estiver procedendo a abertura das propostas de preço. Após aberto o último 
envelope de n. 01, o pregoeiro recusará o recebimento de outros. 
 
 
IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 
4.1  Não poderão participar da presente licitação: 
a) empresas que tenham sido sancionadas com a pena de suspensão do direito de licitar ou 
contratar com o Sescoop - Unidade Nacional e Unidades Estaduais, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
b) pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar; 
c) pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados do 
Sescoop/RS e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau; 
d) simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades coligadas, 
controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, 
sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando desta licitação e ainda seus cônjuges 
ou parentes em primeiro grau; 
e) pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de 
qualquer forma, na elaboração deste instrumento convocatório e de seus anexos.  
 
4.1.1  Na hipótese da alínea “d” deste item, haverá a desclassificação de todas as licitantes 
impedidas, salvo se permanecer apenas uma, ante a desistência das demais. 
 
4.2 A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física 
devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo 01 - Carta de 
Credenciamento ou Procuração que deverá ser apresentado ao pregoeiro fora dos envelopes 
relacionados no item 4.4. 
 
4.2.1  No caso da carta de credenciamento ou procuração privada, a licitante deverá entregar 
ao pregoeiro uma cópia do contrato social ou instrumento equivalente (fora dos envelopes 
relacionados no item 4.4) que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver 
assinado. 
 
4.2.1.1  A procuração, caso não possua prazo de validade, deverá ter sido emitida no 
prazo de máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura do certame. 
 
4.2.2  Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a cópia 
do contrato social ou instrumento equivalente (fora dos envelopes relacionados no item 4.4) 
e a cópia da cédula de identidade, não havendo necessidade da carta de credenciamento nem 
procuração, caso possua poderes representação. 
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4.2.3  A ausência da carta de credenciamento ou documento similar não impede a participação 
da licitante, mas, obsta a manifestação de representante. 
 
4.2.4  O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a licitante, 
nem tampouco impede o prosseguimento das fases do certame licitatório. 
 
4.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões 
públicas. 
 
4.4 As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
documentação exigida por este instrumento convocatório em 02 (dois) envelopes – 01 e 02 – 
lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da 
licitação, com os seguintes conteúdos: 
 
Envelope 01 – Proposta de Preços 
PREGÃO 01/2021 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
Envelope 02 – Documentos de Habilitação 
PREGÃO 01/2021 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
4.5 A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste edital e dos seus anexos, bem como do Regulamento de Licitações e Contratos 
do Sescoop (Resolução Sescoop n. 850/2012). 
 
4.6 Cada licitante ou seu representante poderá ser acompanhado por um advogado, caso 
assim for entendido necessário. 
 
 
V - DA HABILITAÇÃO  
 
5.1 Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas 
no País, cujo objeto social expresso no estatuto, no contrato social ou em documento equivalente 
especifique atividade compatível com o objeto da presente licitação. 
 
5.2 Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos 
relacionados neste tópico, entregues, preferencialmente, na mesma ordem em que eles se 
encontram aqui descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens. 
 
5.2.1  Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já tiverem sido 
apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no 
envelope de habilitação. 
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5.3 Os documentos apresentados em cópias não necessitarão de autenticação nem 
acompanhamento de suas respectivas vias originais, salvo em caso de diligência determinada 
pelo pregoeiro. 
 
5.3.1 Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 60 (sessenta) 
dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade.  
 
5.4 O pregoeiro e sua equipe de apoio poderão efetuar diligências a fim de comprovar a 
veracidade das informações e dos documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à 
regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet.  
 
5.5 Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 
neste item. 
 
>> HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
5.6 Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar dentro no envelope n. 02, 
salvo o disposto no item 5.2.1, a seguinte documentação: 
 
5.6.1  prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
 
5.6.2  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente;  
 
5.6.2.1  os documentos acima relacionados poderão ser substituídos por certidão simplificada 
emitida pela junta comercial onde constem o capital social, os sócios e o dirigente da empresa 
licitante; 
 
5.6.3  ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente. 
 
>> QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.7 Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 
 
5.7.1  Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços e materiais compatíveis com 
os aqueles descritos no presente certame, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais 
atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já forneceu ou 
fornece satisfatoriamente o objeto da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado.  
 
5.7.2 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação 
técnica apurada pelo pregoeiro ou por sua equipe de apoio, mediante simples conferência ou 
diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante. 
 
>> QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
5.8 Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 
 
5.8.1  Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados, na 
forma da lei, os quais demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço será avaliado, por meio de 
obtenção dos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente 
(LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das formulas: 

 
                (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) ¹* 
LG= ------------------------------------------------------------------ 
             (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
 
                                    Ativo Total ²* 
SG= --------------------------------------------------------------- 
             (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
 
                           Ativo Circulante 
 LC= ------------------------------ 
                      Passivo Circulante 
 
¹* - Ativo Realizável a Longo Prazo. 
²* - Ativo Realizável a Longo Prazo + Investimento + imobilizado + intangível 

 
5.8.2 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices 
relativos a situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente e SG – Solvência 
Geral) deverá comprovar possuir patrimônio líquido ou capital social integralizado não inferior a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, calculado pela fórmula: 

 
Patrimônio Líquido = Ativo Total - Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). 

 
5.8.3 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá 
apresentar balancetes contábeis devidamente assinados por contador habilitado junto ao CRC e 
pelo sócio/administrador da empresa, envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido 
relativos ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de Índice de Solvência 
(S) maior ou igual a um ( ≥ a 1), conforme formula abaixo: 

 
                          Ativo Total 
 S = -------------------------- 
                        Passivo Total 
 

5.8.4 Os índices de que tratam as alíneas “5.8.1”, “5.8.2” e “5.8.3” deste item serão calculados 
pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e 
a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
5.8.5 Certidão negativa ou documentação capaz de demonstrar a inexistência de falência ou 
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, insolvência civil ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em se tratando de firma 
individual, com data de emissão de até 90 (noventa) dias, quando essa não tiver prazo de 
validade estabelecido pelo órgão competente expedidor. 
 
5.8.5.1  Certidão emitida por comarca diversa, mas integrada à comarca sede da pessoa 
jurídica terá o mesmo valor. 
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>> REGULARIDADE FISCAL 
 
5.9 Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 
 
5.9.1  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 
5.9.2  Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional e Estadual, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 
5.9.2.1  Certidão Negativa de Débitos – CND expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas competências.  
 
5.9.2.2  Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Estadual. 
 
5.9.2.3  Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Municipal. 
 
5.9.3  Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
5.9.4 Caso a licitante seja cooperativa, deverá apresentar certificado de registro e de 
regularidade junto a Ocergs; 
 
5.10 E ainda: 
 
5.10.1  Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988, conforme Anexo 02;  
 
5.10.2  Declaração, observada as penalidades cabíveis, da não superveniência de fato impeditivo 
da habilitação, Anexo 03; 
 
5.10.3. A empresa não poderá ter seu nome inscrito no CEIS – Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas, pois a existência de inscrição acarretará a inabilitação; 
 
VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
6.1 O Envelope “01” conterá a "Proposta de Preços", elaborada em consonância com a 
descrição do objeto constante no Anexo 05, datada, impressa e assinada, sem emendas, 
ressalvas, rasuras ou entrelinhas. 
 
6.2 A proposta deverá ser cotada em valor unitário fixo e irreajustável, em moeda corrente 
nacional (Real), em algarismos e ao final deverá ser apresentado o valor total fixo e 
irreajustável, em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos 
os custos das obrigações da licitante, inclusive os tributários e o frete, conforme tabela Anexo 
07. 
 
6.3 Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por 
extenso prevalecerá sobre a numérica. 
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6.4  O banco de sua escolha, com a indicação do número da agência e da conta corrente para 
fins de pagamento deverão ser indicados pela empresa em sua proposta. 
 
6.5 A apresentação da proposta equivale a aceitação e a declaração de que a proponente 
examinou minuciosamente o pertinente edital, seus anexos, anuindo e submetendo-se, 
integralmente, às suas condições e, também, que obteve da Instituição, satisfatoriamente, todas 
as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas quanto aos serviços a 
executar;  
 
6.6  No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos; 
 
6.7 Com exceção do item 6.4, serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido 
às condições estabelecidas neste capítulo. 
 
6.8 Analisadas as propostas comerciais, o menor preço por item será o valor considerado 
para efeito de classificação à fase dos lances. 
 
VII - DOS PROCEDIMENTOS  
 
EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
7.1 Após realizada a verificação das propostas de preços (envelope 01) das empresas 
licitantes, o pregoeiro comunicará aos participantes quais são aquelas a continuar no processo 
licitatório. 
 
7.2 Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às 
exigências de apresentação da proposta de preços e não apresentarem diferença de preços 
superior a 15% (quinze por cento) do menor preço proposto. 
 
7.3 Quando não forem classificadas no mínimo 3 (três) propostas na forma definida no item 
anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste 
instrumento convocatório, a de menor preço e as 2 (duas) melhores propostas de preços 
subsequentes. 
 
7.4 A classificação de apenas 2 (duas) propostas de preços não inviabilizará a realização da 
fase de lances verbais. 
 
7.5 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 7.2 e 7.3, não integrarem a 
lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente 
desclassificadas do certame. 
 
7.6 Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração 
ao próprio pregoeiro, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, 
oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
 
7.7 O pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio analisará e decidirá de imediato o pedido 
de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 
 
7.8 Desta decisão não caberá recurso. 
 
 



 

Página 8 de 44 
 

LANCES VERBAIS 
 
7.9 Após a classificação das propostas escritas, terá início a fase de apresentação de lances 
verbais. 
 
7.10 O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de 
maior preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem 
decrescente de preço. 
 
7.11 Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última 
proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja 
mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de menor preço. 
 
7.12 O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de 
nova rodada, caso ela ocorra. 
 
7.13 Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas 
escritas de preço classificadas para esta fase. 
 
7.14 O Pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em 
ordem crescente de menor preço para o objeto do certame. 
 
7.15 Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições 
do edital e apresentar o menor preço por item. As demais licitantes, que atenderem às exigências 
de apresentação da proposta de preços, serão classificados em ordem crescente. 
 
7.16 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade 
de preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para o desempate. Havendo 
propostas economicamente vantajosas e que estejam em equivalência de condições, o 
Sescoop/RS procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão do 
pregão. 
 
EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.17 Após a classificação da proposta de preço, a equipe de apoio do pregoeiro procederá à 
abertura dos documentos de habilitação (envelope 02) exclusivamente da licitante classificada 
como primeira colocada. 
 
7.17 Se entender necessário, o pregoeiro poderá suspender a sessão para exame dos 
documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em ata própria e 
divulgada às licitantes participantes através de correio eletrônico (e-mail). 
 
7.18 Após esta divulgação consideram-se intimadas da decisão todas as licitantes 
participantes do certame. A partir da data desta intimação correrá o prazo recursal. 
 
7.19 Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação 
da licitante classificada em segundo lugar, a CPL prosseguirá na abertura do Envelope “02” das 
classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item. 
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VIII - DOS RECURSOS 
 
8.1 Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão que declarar o vencedor 
(artigo 22 do RLC), no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da comunicação, os quais serão 
dirigidos, por intermédio do pregoeiro, à Diretoria Executiva do Sescoop/RS. 
 
8.2 O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de 
recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de 2 (dois) dias úteis, 
que correrá da comunicação, via e-mail, sobre a interposição de recurso. 
 
8.3 Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva do Sescoop/RS ou por quem este 
delegar competência, contados da data final para a sua interposição, conforme estabelece o 
artigo 23, do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da Entidade. 
 
8.4 O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
8.5 Somente o eventual recurso contra a decisão que declarar o licitante VENCEDOR terá 
efeito suspensivo. 
 
8.6 Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e 
protocolados no horário das 8h30min às 12h e das 13h às 17h30min, na Secretaria do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, situada em Porto Alegre (RS), na Rua Félix da Cunha, n. 12, térreo. 
 
8.7 Em atenção aos princípios do procedimento licitatório, ficam os autos da licitação com 
vista franqueada aos interessados, podendo-se realizar anotações, solicitar cópias (as quais 
deverão ser entregues num prazo de 24 horas), vedando-se a retirada em carga. 
 
 
IX – DAS AMOSTRAS  
 
9.1 Após a homologação do certame, serão exigidas do licitante vencedor a apresentação de 
amostras a ser encaminhada à Comissão de Licitação, localizada na Rua Félix da Cunha, n. 12, 
CEP: 90.570-000, Porto Alegre/RS.  
 
9.2 Para efeito de análise das amostras, serão consideradas apenas aquelas que forem 
postadas dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da notificação encaminhada pelo 
departamento de compras via correio eletrônico.  
 
9.2.1 Na hipótese de paralisação dos serviços de Correios e Telégrafos, o licitante deverá 
dentro do prazo assinalado no item 9.2, providenciar o envio das amostras por qualquer outro 
meio.  
 
9.3 O licitante que não atender os prazos estabelecidos nos itens 9.2 e 9.2.1 será considerado 
desclassificado, ocasião em que será convocado o próximo licitante na ordem de classificação.  
 
9.4 As amostras que forem eventualmente recusadas terão os seus respectivos itens da 
proposta-detalhe desclassificados, sujeitando-se a licitante as penalidades previstas no presente 
instrumento convocatório. 
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9.5 As amostras aprovadas permanecerão em poder do Sescoop/RS, não sendo devolvidas 
em qualquer hipótese.  
 
9.6 As amostras recusadas deverão ser retiradas pelo licitante no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, no endereço especificado no item 9.1, após recebimento de notificação.  
 
9.6.1 As amostras que não forem retiradas dentro do prazo estabelecidos não serão devolvidas. 
 
 
X - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
10.1 A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e consequente 
homologação do procedimento, indicando a(s) licitante(s) vencedora(s). 
 
10.2 O Sescoop/RS convocará a licitante vencedora para assinar a ata, consignando na 
convocação a data, hora e local determinados para esse fim. 
 
10.2.1  Verificada a recusa em assinar a ata, o Sescoop/RS poderá convocar as demais licitantes, 
obedecendo à ordenação final. 
 
10.3 O prazo de vigência da ata oriunda do registro de preço será de 01 (um) ano. 
 
 
XI - DO PAGAMENTO 
 
11.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite da nota 
fiscal, a qual deverá ser emitida após entrega do material/serviço. 
 
11.2 O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente devidamente informada 
pela contratada ou boleto emitido pela contratada. 
 
11.3 O pagamento somente será realizado depois de verificada as regularidades da 
CONTRATADA conforme itens 5.9 a 5.9.4 do presente edital.  
 
 
XII - DAS PENALIDADES 
 
12.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estipulado, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de até 10% do 
valor global do contrato. 
 
12.2 Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e 
força maior, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive 
cumulativamente: 
a) advertência, por escrito; 
b) multas; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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12.3  Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada 
multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor global do contrato enquanto perdurar o 
descumprimento. 
 
12.4  O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar 
resolvido o contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, 
respondendo ainda a CONTRATADA pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, 
ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e 
impeditivas da prestação dos serviços. 
 
12.5  A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará 
a aplicação de multa à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do 
montante do valor global do contrato que ainda não houver sido pago à CONTRATADA, sem 
prejuízo de indenização por perdas e danos. 
 
12.6 O atraso no pagamento do serviço, por culpa dos CONTRATANTES, implicará na 
incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês. Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a 
satisfação do débito. 
 
12.7 O atraso no pagamento do serviço superior a 90 (noventa) dias, por culpa da 
CONTRATANTE, autoriza a interrupção da prestação do serviço e a resolução contratual, 
substituindo-se neste caso a multa moratória prevista no item 12.6 pela multa prevista no item 
12.5. 
 
12.8 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de 
caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 
 
12.9 As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE 
poderão ser compensados no momento do pagamento ou poderão ser cobradas judicialmente, 
se for o caso. 
 
12.9.1 As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades 
constatadas. 
 
12.10 Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de 
resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título: 
a) ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem o objeto deste certame, 
sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE; 
b) deixar de cumprir as obrigações previstas neste edital e no contrato; 
c) ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na 
aplicação de multa; 
d) ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou 
ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; 
 
12.10.1  Em qualquer das situações elencadas nas alíneas acima, exceto o previsto na letra 
“d”, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória prevista na Cláusula 12.5, 
cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes. 
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XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1 Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não tenham 
atendido as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
13.2 O Sescoop/RS se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da assinatura do 
contrato, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes qualquer reclamação ou 
indenização (art. 57 do RLC). 
 
13.3 Qualquer manifestação no sentido de impugnar os termos deste edital e seus anexos 
deverá ser encaminhada, por escrito, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento dos envelopes, à Comissão de Licitação do Sescoop/RS, e devidamente registrado 
no setor de secretaria, situado em sua Sede, na Rua Felix da Cunha, n. 12, Bairro Floresta, Porto 
Alegre/RS, CEP 90.570-000.  
 
13.4 O pregoeiro poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 
complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar 
suas funções institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos 
que deveriam constar originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes. 
 
13.5 Qualquer alteração neste edital será comunicada aos interessados pela mesma forma 
com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Neste último caso, as 
alterações serão publicadas exclusivamente na página da entidade na internet, no endereço 
http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ sem necessidade de reabertura de prazos. 
 
13.6 Os interessados deverão manter-se atualizados de quaisquer alterações e/ou 
esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao endereço acima indicado, 
não cabendo à entidade licitadora a responsabilidade pela não observância deste procedimento. 
 
13.7 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo pregoeiro, 
pelos membros da equipe de apoio e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os 
registros de todas as ocorrências. 
 
13.8 Os documentos das licitantes, exceto os da vencedora e os relativos à proposta de preço, 
serão devolvidos após o encerramento da sessão que declarou a vencedora. 
 
13.9 Fica eleito o Foro de Porto Alegre (RS), para dirimir eventual controvérsia que decorra da 
presente licitação. 

 
Porto Alegre, 30 de dezembro de 2020. 

 
Luciana Futuro Pfitscher 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

  

http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/


 

Página 13 de 44 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 01  

(Modelo da Carta de Credenciamento) 
 
 
 
 
Ao Sescoop/RS  
 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) ......................................................................................, 
portador(a) da carteira de identidade n. ......................, inscrito(a) no CPF sob o n. 
............................, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão 01/2021, 
podendo o mesmo fazer propostas, receber intimações, desistir de recurso, assinar atas e 
manifestar-se sobre quaisquer questões administrativas e técnicas, enfim, praticar todos os atos 
inerentes à referida licitação.  
 
Local e data 
 
 
Atenciosamente,  
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 02  
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
Declaramos, para fins de participação na licitação Pregão 01/2021, que não empregamos 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregamos 
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  
 
 

Local e data 
 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 03 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA 

 
 
Declaramos, para fins de participação na licitação Pregão 01/2021, a inexistência de fato 
impeditivo de habilitação. Declaramos, outrossim, que possuímos todas as condições exigidas 
para a prestação dos serviços exigidos e que atendemos, integralmente, os requisitos do objeto 
desta licitação.  
 
 

Local e data 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 04 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do 

Sul - Sescoop/RS, estabelecido na Rua Félix da Cunha, n. 12, em Porto Alegre (RS), inscrito no 

CNPJ sob n. 10.510.590/0001-56, representado neste ato por seus Superintendentes Sr. Norberto 

Tomasini e Sr. Gerson Lauermann, doravante denominado CONTRATANTE e 

(_______________________), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

(________), com sede na cidade de (_________), na Av./Rua (_________________), nº (____), 

CEP, representada por (_________________), portador(a) da cédula de identidade nº (_________) 

e do CPF/MF nº (____________), na forma da cláusula (____________) do seu (____________), 

doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do Pregão nº 01/2021, têm entre 

si justo e acordado o presente Contrato, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do 

Sescoop (Resolução nº 850/2012 do Conselho Nacional do Sescoop) e de acordo com as cláusulas 

e condições seguintes: 

 

1. Fica registrado o item abaixo especificado, com o seguinte preço: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UNIDADE 

DE 
MEDIDA  

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$)  

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

      

 
2. O quantitativo de consumo será adquirido de acordo com a necessidade e conveniência do 
Sescoop/RS, mediante emissão de pedido de compra, equivalendo à chamada ‘nota de empenho’. 
 
3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão do pedido de 
compra. 
 
4. O prazo de entrega será de, no máximo, quinze (15) dias, contados da transmissão do pedido 
de compra. 
 
5. A entrega dos materiais ocorrerá conforme data e horário estabelecidos pelo Sescoop/RS, 
podendo acontecer entre às 08h30min e 17h30min na Rua Félix da Cunha n. 12, Bairro Floresta, 
Porto Alegre/RS, e será, juntamente com o descarregamento dos materiais, de total responsabilidade 
do fornecedor.  
 
6. Caso os materiais apresentem defeitos ou estejam em desacordo das especificações 
técnicas, a contratada deverá providenciar, ás suas expensas, a substituição do material no prazo 
máximo de cinco (5) dias úteis contados da comunicação do Sescoop/RS.  
 
7. O recebimento dos materiais fornecidos pela empresa CONTRATADA será:  
a) Provisório – no ato de entrega dos produtos; 
b) Definitivo – no prazo máximo de 7 (sete) dias e após verificadas as especificações exigidas no 
edital. 



 

Página 17 de 44 
 

8. Quando os produtos apresentarem data de validade, a mesma, no momento da entrega, não 
poderá ser inferior ao 1/3 do período total de validade; 
 
9. Os produtos e materiais de limpeza ofertados deverão possuir registro na ANVISA, quando 
aplicável; 
 
10. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução, fica o fornecedor 
obrigado a efetuar as correções necessárias, sem ônus para o Sescoop/RS. 
 
11.  O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal do 
fornecedor. 
 
12. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite da nota fiscal, 
a qual deverá ser emitida após entrega do material/serviço 
 
13. A existência de preços registrados não obriga o Sescoop/RS a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
14. A presente ata tem o prazo de vigência de um ano. 
 
15. Eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, obedecerá ao 
estipulado neste instrumento e às disposições do edital do Pregão 01/2021, que, independentemente 
de transcrição fazem parte integrante e complementar deste instrumento. 
 
16. Integrará a presente Ata de Registro de Preços eventuais contratos de garantia entregues 
pelo fornecedor. 
 
17. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
 
 E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor, forma e data. 
 
 

Porto Alegre, XX de XXXXXXX de 2021. 
 
 

Diretoria Executiva 
Sescoop/RS 

Diretoria Executiva 
Sescoop/RS 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
 
 
 

TESTEMUNHA TESTEMUNHA 
Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF:  CPF:  
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ANEXO 05 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo CO00030/20 
 
1. OBJETO 
Material de Expediente: Escritório, Copa e Limpeza. 
 
2. ITEM 
 
01 - Açúcar, branco e refinado. Fardo com 10 pct de 1Kg cada unidade 
Quantidade: 30 fardos 
Especificação Técnica: 
Açúcar Branco e refinado em pacotes de 1Kg. Fardo com 10 unidades. 
 
02 - Açúcar em sachê 
Quantidade: 20 caixas 
Especificação Técnica: 
Açúcar Refinado em sachê de 5gr em cada unidade. Caixa com 400 unidades. 
 
03 - Adoçante líquido, frasco com 100ml. 
Quantidade: 10 caixas 
Especificação Técnica: 
Adoçante Dietético líquido, frasco de 100ml. Pacotes com 12 unidades. 
 
04 - Adoçante em sachê 
Quantidade: 5 caixas 
Especificação Técnica: 
Adoçante em sachê com 0,8gr em cada unidade. Caixa com 1.000 envelopes. 
 
05 - Café torrado e moído. 
Quantidade: 25 caixas 
Especificação Técnica: 
Café Torrado e Moído, em embalagem de 500gr. Acondicionamento: embalagem do tipo vácuo, 
com validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da 
data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Qualidade: a marca deve 
possuir Certificado de PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou 
Laudo de avaliação do café emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global 
Mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café. Caixa com 20 unidades. 
 
06 - Filtro para café nº 103 
Quantidade: 10 fardos 
Especificação Técnica: 
Filtro para café descartável, nº 103 - grande, dupla costura, embalagem com 30 unidades/filtros. 
Fardo com 10 embalagens com 30 filtros em cada uma. 
 
07 - Garrafa Térmica de inox, 1,8 litros 
Quantidade: 5 unidades 
Especificação Técnica: 
Garrafa Térmica de inox, 1,8 litros.  
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08 - Garrafa Térmica, plástica, 1,8 litros 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Garrafa térmica plástica, 1,8 litros, cores diversas. 
 
09 - Guardanapo. 
Quantidade: 10 fardos 
Especificação Técnica: 
Guardanapo de papel, folha branca simples, medidas aproximadas 20x22,5. Fardos com 12 
pacotes, com 50 unidades em cada pacotes. 
 
10 - Papel Toalha para cozinha, em rolo. 
Quantidade: 10 fardos 
Especificação Técnica: 
Papel toalha para cozinha em rolo, branco, folha dupla de alta qualidade, 100% celulose. Rolo 
com 60 toalhas de medidas aproximadas 22x20cm. Fardo com 16 pacotes, com 2 rolos cada 
pacotes. 
 
11 - Arquivo morto, caixa plástica poliondas 
Quantidade: 35 pacotes 
Especificação Técnica: 
Arquivo Morto Caixas Plásticas, cores diversas. Pacotes com 10 unidades. 
 
12 - Bloco de notas auto adesivos, 76x102mm, tipo Post-it 
Quantidade: 15 pacotes 
Especificação Técnica: 
Bloco de Notas Auto Adesivas Grande, 76x102mm, tipo Post-it. Pacotes com 20 unidades. 
 
13 - Bloco de notas, tipo Post-it, 38x50mm 
Quantidade: 15 pacotes 
Especificação Técnica: 
Bloco de Notas Auto Adesivas Pequeno, 38x50mm, tipo Post-it. Pacotes com 20 unidades. 
 
14 - Calculadora de mesa, 12 dígitos 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Calculadora de mesa, 12 dígitos 
 
15 - Caneta Esferográfica, escrita grossa, corpo plástico 
Quantidade: 10 caixas 
Especificação Técnica: 
Caneta esferográfica, escrita grossa, corpo plástico transparente, sextavadas, esfera de 
tugstênio, furo lateral, tampa com orifício de ventilação, tinta nas cores: Azul, Preta ou Vermelha, 
para escrita de 3.000m. (Tipo BIC). Caixa com 50 unidades. 
 
16 - Capa para encadernação, preta, Polipropileno 0,30, tamanho A4, perfurada 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pacote com 50 unidades. 
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17 - Capa para encadernação, transparente, Polipropileno 0,30, tamanho A4, perfurada 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Capa transparente para encadernação em PP 0,30 (polipropileno), tamanho A4, perfurada. 
Pacote com 50 unidades. 
 
18 - Clips metálico 2/0 
Quantidade: 50 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixa com 100 unidades. 
 
19 - Clips metálico 3/0 
Quantidade: 50 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixa com 50 unidades. 
 
20 - Cola em bastão de 20g 
Quantidade: 20 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixa com 12 unidades. 
 
21 - Cola líquida branca 40ml 
Quantidade: 7 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixa com 12 unidades. 
 
22 - DVD-R, gravável, 4.7Gb 8x 
Quantidade: 5 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pacote com 50 unidades. 
 
23 - Espiral plástico, preto, PVC, semi-rígido, diâmetro: 12mm, comprimento: 33cm, 70fls  
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Espiral plástico, preto, PVC, semi-rígido, diâmetro: 12mm, comprimento: 33cm, 70fls. Pacote 
com 50 unidades. 
 
24 - Espiral plástico, preto, PVC, semi-rígido, diâmetro: 17mm, comprimento: 33cm, 100fls 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pacote com 50 unidades. 
 
25 - Espiral plástico, preto, PVC, semi-rígido, diâmetro: 25mm, comprimento: 33cm, 160fls 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pacote com 50 unidades. 
 
26 - Espiral plástico, preto, PVC, semi-rígido, diâmetro: 14mm, comprimento: 33cm. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pacote com 50 unidades. 
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27 - Espiral plástico, preto, PVC, semi-rígido, diâmetro: 7mm, comprimento: 33cm, 25fls 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pacote com 50 unidades. 
 
28 - Espiral plástico, preto, PVC, semi-rígido, diâmetro: 9mm, comprimento: 33cm, 50fls 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pacote com 50 unidades. 
 
29 - Etiqueta 1, folha com duas colunas de sete etiquetas, totalizando 14 etiquetas por 
folha, cada etiqueta medindo 38,1 x 99 mm, cxa c/100 fls, fabricado por Industria Brasileira  
Quantidade: 15 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixas com 100 folhas. 
 
30 - Etiqueta 2, branca, papel adesivo acrílico, caixas de 100 folhas, folha com duas 
colunas de 7 etiquetas, 14 etiquetas por folha, cada etiqueta medindo 33,9 x 101,6 mm, 
fabricado por Industria Brasileira 
Quantidade: 15 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixas com 100 folhas. 
 
31 - Folhas de papel A4, extra branco, 210x297mm, 75g/m², pacotess com indicação de 
impressão do primeiro lado da folha, fabricado com celulose de eucalipto, sem a utilização 
de material reciclado, certificação ISO, fabricado e embalado por Ind.Brasileira. 
Quantidade: 15 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixa com 10 pacotes de 500 folhas em cada pacote. 
 
32 - Grampo Trilho, de aço, tamanho 80mm, em caixa com 50 jogos  
Quantidade: 20 caixas 
Especificação Técnica: 
Caixa com 50 jogos. 
 
33 - Grampo Trilho Plástico, 80mm, embalagem c/ 50 jogos, tamanhos diversos. 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Caixa com 50 jogos. 
 
34 - Pasta A/Z. 
Quantidade: 30 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pasta A/Z, formato A4/ofício LL, dimensões aproximadas L:285 x A:75 x C:345mm, com 
cantoneiras metálicas e etiqueta identificadora/organizadora. Cores diversas. Embalagem 
c/4 unidades. 
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35 - Pasta suspensa marmorizada. 
Quantidade: 10 Pacotes 
Especificação Técnica: 
Pasta suspensa marmorizada, confeccionada em cartão 220 a 240 g/m², dimensões 
aproximadas L:361 x A:240 mm, com hastes de metal e ponteira plástica. Pacote com 50 
unidades. 
 
36 - Perfurador de papel c/régua/marginador, para 40/45fl 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Perfurador de papel c/régua/marginador, para 40/45fl 
 
37 - Pilha Alcalina tipo AA, 1,5v. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pilha alcalina tipo AA, 1,5v. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. 
 
38 - Pilha Alcalina tipo AAA, 1,5v. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pilha alcalina tipo AAA, 1,5v. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. 
 
39 - Pilha/Bateria Alcalina 9v. Não recarregável. 
Quantidade: 50 unidades 
Especificação Técnica: 
Pilha/Bateria alcalina 9v. Não recarregável. 
 
40 - Saco plástico tamanho ofício c/4 furos. 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Saco plástico tamanho ofício c/4 furos, espessura média, 0,10mm-0,12mm. Pacote com 100 
unidades. 
 
41 - Água Sanitária, produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor 
de cloro ativo entre 2% e 2,5% p/p. Embalagem plástica, apresentando data de validade, 
que não deve ser inferior a 3 meses na data da entrega. 
Quantidade: 50 galões  
Especificação Técnica: 
Galão de 5 litros. 
 
42 - Álcool Gel 70%, para mãos, com ação antibactericida, não inflamável, galão de 5 litros. 
Quantidade: 50 galões 
Especificação Técnica: 
Galão de 5 litros. 
 
43 - Álcool gel, antisséptico, aloe vera, 70%, com válvula pump, frasco de 500ml. 
Quantidade: 200 frascos 
Especificação Técnica: 
Frasco de 500 ml. 
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44 - Álcool líquido para limpeza, 92,8 INPM (Álcool 96° GL), frasco de 1 litro. 
Quantidade: 500 frascos 
Especificação Técnica: 
Frasco de 1 litro. 
 
45 - Conjunto de Mope seco, p/pó, completo 60cm, cabo de alumínio e base articulado. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Conjunto de Mope seco, p/pó, completo 60cm, cabo de alumínio e base articulado 
 
46 - Desinfetante Multiuso, para limpezas em geral, com perfumes diversos, galão de 5 
litros. 
Quantidade: 50 unidades 
Especificação Técnica: 
Galão de 5 litros. 
 
47 - Desinfetante para Limpeza Profunda / Pesada. Limpador multi-uso para 
multisuperfícies e multisujeiras, galão de 5 litros. 
Quantidade: 70 unidades 
Especificação Técnica: 
Galão de 5 litros. 
 
48 - Desodorizador de ar aerossol. 
Quantidade: 20 caixas 
Especificação Técnica: 
Desodorizador de ar aerossol, aromas diversos, frasco de 360ml. Caixa com 12 frascos cada. 
 
49 - Detergente Alcalino Clorado, com ação antimicrobiana, bactericida, fungicida e 
desincrustante, a base de hipoclorito de sódio, galão de 5 litros. 
Quantidade: 100 frascos 
Especificação Técnica: 
Galão de 5 litros. 
 
50 - Detergente para louças, líquido. 
Quantidade: 20 caixas 
Especificação Técnica: 
Detergente para louças líquido, neutro, indicado para lavagem manual de louças, talheres, copos 
e utensílios de cozinha e limpeza em geral, frasco de 500ml. 1 caixa com 24 frascos de 500ml. 
 
51 - Esponja de lã de aço (tipo Bombril ou similar). 
Quantidade: 15 pacotes 
Especificação Técnica: 
Esponja de lã de aço (tipo Bombril ou similar), biodegradável, sem perfume, pacotes com 60gr. 
Pacotes com 8 unidades. 
 
52 - Esponja para lavar louças e limpeza em geral, dupla face. 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Esponja para lavar louças e limpeza em geral, dupla face. Material: espuma de Poliuretano, fibra 
sintética c/ abrasivo, antibactérias. Formato quadrado. Pacote com10 unidades. 
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53 - Flanela para limpeza, na cor amarela. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Flanela para limpeza, na cor amarela, 100% algodão, medidas aproximadas 30cm X 60cm. 
Pacote com 12 unidades. 
 
54 - Limpa carpetes e tapetes, concentrado, de baixa espumação, galão de 5 litros. 
Quantidade: 5 unidades 
Especificação Técnica: 
Galão de 5 litros. 
 
55 - Luva em borracha látex, forrada, multiuso, amarela. 
Quantidade: 100 unidades 
Especificação Técnica: 
Luva em borracha látex, forrada, multiuso, amarela, de alta resistência, tamanhos P, M e G, 
medidas conforme ABNT. Unidade com 1(um) par. 
 
56 - Luva de látex, descartável, com pó, P, M e G. 
Quantidade: 50 caixas 
Especificação Técnica: 
Luva de látex, descartável, com pó, P, M e G. Caixa com 100 unidades. 
 
57 - Pano para piso alvejado, tipo saco. 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pano para piso alvejado, tipo saco, tamanho aproximado de 60x80cm. Pacote com 12 unidades. 
 
58 - Pano para secar louças, em tecido 100% algodão. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pano para secar louças, em tecido 100% algodão, cor branca, podendo ou não ter estampa. 
Medidas aproximadas 40x65cm. Pacote com 12 unidades. 
 
59 - Pedra sanitária 25g. 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pedra sanitária 25g, com gancho, perfumes diversos. Pacote com 100 unidades. 
 
60 - Refil de mope seco p/pó, tamanho 60cm, composto por fios 100% acrílico, fixação 
através de encaixe na armação. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Refil de mope seco p/pó, tamanho 60cm, composto por fios 100% acrílico, fixação através de 
encaixe na armação. 
 
61 - Sabão em pó, uso geral, biodegradável, embalagem de 1Kg. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Pacotes com 1kg. 
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62 - Sabonete Líquido, cremoso, em perfumes diversos, galão de 5 litros. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Galão de 5 litros. 
 
63 - Saco para lixo preto, capacidade 40 litros. 
Quantidade: 50 pacotes 
Especificação Técnica: 
Saco para lixo PRETO, capacidade 40 litros, medidas aproximadas 55x55cm, resistente, 6 
Micras, na cor AZUL, embalagem c/100 unid. Pacotes c/100 unidades. 
 
64 - Saco para lixo, azul, capacidade 40 litros. 
Quantidade: 50 pacotes 
Especificação Técnica: 
Saco para lixo, AZUL, capacidade 40 litros, medidas aproximadas 55x55cm, resistente, 6 Micras, 
na cor AZUL. Pacotes c/100 unidades. 
 
65 - Saponáceo líquido cremoso. 
Quantidade: 20 caixas 
Especificação Técnica: 
Saponáceo líquido cremoso, com cloro, detergente biodegradável, frasco de 500ml. Caixa com 
12 frascos. 
 
66 - Toalha de Papel autocorte. 
Quantidade: 200 caixas 
Especificação Técnica: 
Toalha de Papel autocorte, 100% fibras celulósicas virgens, branco, gramatura igual ou superior 
a 32g/m2, dimensões de cada rolo 20cmX200m. Caixa com 6 rolos. Comodato de 35 dispensers. 
 
67 - Vassoura para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral.  
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Vassoura para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas macias de nylon, 
base em polipropileno de 30cm, fixação do cabo com sistema de rosca. Cabo de madeira 
medindo aproximadamente 120 cm. 
 
68 - Algodão/Esfregão para Bruxa (mope úmido) 
Quantidade: 50 unidades 
Especificação Técnica: 
Algodão/esfregão para rodo (mope úmido) Bruxa. 
 
69 - Balde 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Balde para Mop 13-15 Litros. 
 
70 - Escova 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Escova Sanitária plástica com suporte. Dimensões aproximadas 37x14x12cm. 
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71 - Chá 
Quantidade: 30 pacotes 
Especificação Técnica: 
Chás em saquinho sabores diversos (frutas vermelhas, maçã com canela, morango, laranja, 
erva-doce, verde, camomila, etc). Caixa com 10 saquinhos envelopados individualmente com 
2gr cada. Pacotes com 30 caixas. 
 
72 - Copo 
Quantidade: 200 pacotes 
Especificação Técnica: 
Copo descartável produzido em plástico polipropileno (PP), atóxico, capacidade 50ml, resistente, 
conforme ABNT NBR 14.865. Pacote com 100 unidades. 
 
73 - Copo 
Quantidade: 500 pacotes 
Especificação Técnica: 
Copo descartável produzido em plástico polipropileno (PP), atóxico, capacidade 180ml, 
resistente, conforme ABNT NBR 14.865. Pacote com 100 unidades. 
 
74 - Limpa Vidros 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Limpa vidros, com álcool. Embalagem tipo squeeze com 500ml. 
 
75 - Lixeira 
Quantidade: 15 unidades 
Especificação Técnica: 
Lixeira/Coletor, em plástico/prolipropileno, com tampa e pedal, capacidade de 12 a 15 litros. 
 
76 - Lixeira 
Quantidade: 15 unidades 
Especificação Técnica: 
Lixeira/Coletor, de plástico/prolipropileno, com Tampa e pedal, capacidade 60 litros. 
 
77 - Lixeira 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Lixeira/Coletor, sem tampa, em aço inox, capacidade 12-15 litros. 
 
78 - Pá 
Quantidade: 15 unidades 
Especificação Técnica: 
Pá de lixo plástica com cabo longo (de 65 a 80cm). 
 
79 - Saco de Lixo, 100 litros. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Saco para lixo, cor AZUL, capacidade de 100 litros, não reciclado, 12 micras, dimensões 
conforme ABNT. Pacote com 100 unidades. 
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80 - Saco de Lixo, 100 litros. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Saco para lixo, cor PRETO, capacidade: 100 litros, não reciclado. 12 micras, dimensões 
conforme ABNT. Pacote com 100 unidades. 
 
81 - Alvejante 
Quantidade: 150 unidades 
Especificação Técnica: 
Alvejante sem cloro, frasco de 1,5 litros. 
 
82 - Rodo 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Rodo com Cabo, Base de 40cm. 
 
83 - Rodo 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Rodo com Cabo, Base de 60cm. 
 
84 - Palheta Plástica, Mexedor. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Palheta Plástica/mexedor p/café, tamanho aproximado 10cm. Pacotes com 500 unid. 
 
85 - Pilha recarregável 
Quantidade: 15 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pilhas recarregáveis AA, 2500 mAh, Ni-MH, validade de cinco anos, dados de identificação 
gravados na embalagem. Pacote com 4 unidades. 
 
86 - Pilha Recarregável 
Quantidade: 15 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pilhas recarregáveis AAA, 900 mAh, Ni-MH, validade de cinco anos, dados de identificação 
gravados na embalagem. Embalagem com 4 unidades. 
 
87 - Lâmpada 
Quantidade: 200 unidades 
Especificação Técnica: 
Lâmpada Led Bulbo 12W E27, branca, bivolt ou 127v. 
 
88 - Lâmpada 
Quantidade: 300 unidades 
Especificação Técnica: 
Lâmpada LED tubular 20w, 1800 Lumens, branca, T8, bivolt ou 127v. 
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89 - Porta Documento-acrílico. 
Quantidade: 15 unidades 
Especificação Técnica: 
Porta Documentos - Bandeja Simples - acrílico. 
 
90 - Porta Documento-acrílico. 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Porta Documentos - Bandeja Tripla - acrílico. 
 
91 - Porta Lápis, Canetas, Cartões e Clips. 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Porta lápis/canetas, cartões e clips, com três repartições, em acrílico, medindo aproximadamente 
23x8cm. 
 
92 - Prendedor. 
Quantidade: 15 caixas 
Especificação Técnica: 
Prendedor de papel 32mm, tipo grampomol, tamanho "P", embalagem com 12 unidades. 
 
93 - Prendedor. 
Quantidade: 15 caixas 
Especificação Técnica: 
Prendedor de papel 51mm, tipo grampomol, tamanho "G", embalagem com 12 unidades. 
 
94 - Régua 
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Régua 30 cm, acrílica. 
 
95 - Tesoura 
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Tesoura em aço inox, cabo em polipropileno, com 21cm de comprimento, com parafuso, para 
uso geral. 
 
96 - Tinta 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Tinta p/carimbo automático/auto-entintado, cores diversas, frasco de 40ml. 
 
97 - Apagador 
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Apagador plástico para Quadro Branco. 
 
98 - Borracha 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Borracha para apagar escrita a lápis, com capa plástica, medida aproximada 42x21x11mm. 
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99 - Pasta Sanfonada 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Pasta Sanfonada, A4, transparente, 12 divisórias. 
 
100 - Caneta Marca Texto 
Quantidade: 30 caixas 
Especificação Técnica: 
Caneta marcadora de texto, cores diversas, com selo do Inmetro, embalagem com 12 unidades. 
 
101 - Bobina. 
Quantidade: 15 caixas 
Especificação Técnica: 
Bobina de Papel Térmico, Rolo com: 40m de comprimento, 57mm de Diâmetro, Tubete com 
12,70mm de Diâmetro, 1(uma) via, caixa com 30 bobinas. 
 
102 - Esponjadeira Molha Dedos. 
Quantidade: 5 caixas 
Especificação Técnica: 
Esponjadeira p/molhar dedos em pasta, caixa com 12 unidades. 
 
103 - Extrator. 
Quantidade: 5 caixas 
Especificação Técnica: 
Extrator de grampos tipo espátula, inox cromado, tamanho aproximado 14,5cm. Caixa com 12 
unidades. 
 
104 - Fita Adesiva 
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Fita adesiva crepe marrom, 48mm X 50m. 
 
105 - Fita Adesiva 
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Fita adesiva Dupla Face, 18mm X 30m. 
 
106 - Fita Adesiva 
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Fita adesiva transparente, 12mm X 30m. 
 
107 - Fita Adesiva 
Quantidade: 30 unidades 
Especificação Técnica: 
Fita adesiva transparente, 48mm X 50m. 
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108 - Lápis 
Quantidade: 300 unidades 
Especificação Técnica: 
Lápis Preto nº 02. 
 
109 - Grafite. 
Quantidade: 10 caixas 
Especificação Técnica: 
Grafite 0,5mm, caixa c/12 tubos, cada tubo com 12 minas (tipo Faber Castell ou similar), caixa 
com 12 tubos. 
 
110 - Grafite. 
Quantidade: 10 caixas 
Especificação Técnica: 
Grafite 0,7mm, 2B, caixa c/12 tubos, tubo com 12 minas (tipo Faber Castell ou similar), caixa 
com 12 tubos. 
 
111 - Grafite. 
Quantidade: 10 caixas 
Especificação Técnica: 
Grafite 0,9mm, 2B, caixa c/12 tubos, cada tubo com 12 minas (tipo Faber Castell ou similar), 
caixa com 12 tubos. 
 
112 - Lapiseira 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Lapiseira, 0,5mm, com pontas superior e inferior metálicas, resistente de boa qualidade (tipo 
Compactor ou similar). 
 
113 - Lapiseira 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Lapiseira, 0,7mm, com pontas superior e inferior metálicas, resistente de boa qualidade (tipo 
Compactor ou similar). 
 
114 - Lapiseira 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Lapiseira, 0,9mm, com pontas superior e inferior metálicas, resistente de boa qualidade (tipo 
Compactor ou similar). 
 
115 - Grampeador 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Grampeador metálico para grampos 23/08, para 50 à 70 folhas. 
 
116 - Grampeador 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Grampeador para grampos 26/6, tipo alicate, até 30 folhas (Tipo Carbex ou similar). 
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117 - Grampo para Grampeador. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Grampo para grampeador 23/13mm, metálicos, niquelados/galvanizado, com proteção anti-
ferrugem confirmada na embalagem. 
 
118 - Grampo para Grampeador. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Grampo para grampeador 26/6mm, metálicos, niquelados/galvanizado, com proteção 
antiferrugem confirmada na embalagem. 
 
119 - Fixador/Ima Magnético. 
Quantidade: 100 pacotes 
Especificação Técnica: 
Imas/fixador magnéticos para quadro branco, cada ima com diâmetro de 20mm, coloridos, 
embalagem com 6 unidades. 
 
120 - Marcador para Quadro Branco. 
Quantidade: 300 unidades 
Especificação Técnica: 
Marcador para Quadro branco, não recarregável, ponta redonda, cores diversas. 
 
121 - Marcador de páginas. 
Quantidade: 20 Pacotes 
Especificação Técnica: 
Marcadores de página adesivos/tape flags, reposicionáveis, dimensões aproximadas 1,2cm x 
4,2cm, com 5 cores sortidas, pacote com 100 marcadores. 
 
122 - Papel em Rolo 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: 
Papel Contact Transparente, rolo de 450mm x 10m. 
 
123 - Papel em Rolo 
Quantidade: 5 unidades 
Especificação Técnica: 
Papel Embrulho Kraft 60cmX10Kg, 60gr, em rolo. 
 
124 - Papel Higiênico. 
Quantidade: 300 fardos 
Especificação Técnica: 
Papel higiênico, branco, 100% celulose virgem, folha dupla, neutro, picotado, tipo premium, 
pacotes com 4 rolos de 30mx10cm. Fardo c/16 pcts, c/4 rolos cada.  
 
125 - Papel. 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Papel Vergê formato A4, 120g, cores branco ou creme, embalagem com 50 folhas. 
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126 - Papel. 
Quantidade: 20 pacotes 
Especificação Técnica: 
Papel Vergê formato A4, 180g, cores branca ou creme, embalagem com 50 folhas. 
 
127 - Pasta com Canaleta. 
Quantidade: 10 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pasta c/canaleta, A4, plástica transparente, embalagem com 10 unidades. 
 
128 - Pasta com Aba Elástica. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Pasta plástica, com aba elástica, tamanho ofício, com aproximadamente 2,0 cm de altura. 
 
129 - Pasta com Aba Elástica. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: 
Pasta plástica, com aba elástica, tamanho ofício, com aproximadamente 4,0 cm de altura. 
 
130 - Pasta L. 
Quantidade: 50 pacotes 
Especificação Técnica: 
Pasta plástica transparente _L_, tamanho A4, pacote com 10 unidades. 
 
3. SUGESTÃO DE CENTRO DE CUSTO 
2.3.01.02.003 - Manutenção Administração e Finanças; 
2.3.01.02.007 - Manutenção Centro de Formação; 
2.4.02.08.004 - Manutenção ESCOOP. 
 
4. JUSTIFICATIVA 
Registro de preços, Licitação/Pregão/Menor Preço, para materiais de expediente para atender 
as demandas internas, visando o bom andamento das atividades da instituição. 
 
5. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QUE ESTA ADQUIRINDO/CONTRATANDO 
Amostra física. 
 
6. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
Prazo do Fornecedor de 15 dia(s) para entrega. 
Local de entrega: Sede do SESCOOPRS – Rua Félix da Cunha, 12 – Porto Alegre/RS 
Condição de entrega/execução: Total 
 
7. EXIGE GARANTIA? 
Não 
 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Após aceite da Nota Fiscal 
À vista. Boleto ou transferência bancária. 
 
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12 meses  
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A) Assinar o respectivo instrumento contratual no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da sua convocação para fazê-lo; B) Cumprir fielmente este contrato, de modo que os 
serviços sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade; C) Responsabilizar-se pela qualidade do material e recursos 
utilizados/serviços prestados, de modo a garantir o melhor resultado; D) A CONTRATADA não 
poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado, 
sem a prévia autorização, por escrito, do SESCOOP, não a eximindo de suas responsabilidades 
e/ou obrigações, derivadas do contrato. A fusão, cisão ou incorporação somente serão admitidas 
com o consentimento prévio e por escrito do SESCOOP e desde que não afetem a boa execução 
do contrato; E) Designar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer 
solidariedade com o SESCOOP/RS, os profissionais que prestarão os serviços ora contratados, 
devendo, em decorrência de sua condição de empregadora, efetuar todos os pagamentos, 
inclusive os referentes aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, 
seguros e quaisquer outros aqui não mencionados; F) Emitir as notas fiscais somente após o 
devido aceite dos serviços por parte do Sescoop/RS; G) Seguir a orientação técnica da 
fiscalização para que se cumpram fielmente as atividades previstas no escopo dos serviços, bem 
como no conteúdo deste documento; H) Executar todos os serviços executados sem ressalvas, 
inclusive designar representante ou preposto para atuar como responsável técnico junto à 
CONTRATANTE; I) Corrigir todas as falhas, defeitos, erros ou quaisquer irregularidades e vícios 
constatados e notificados pela fiscalização do SESCOOP/RS, sem ônus para o mesmo, inclusive 
quanto aos materiais, sem que tal fato possa ser tomado como justificativa para qualquer 
modificação nos prazos contratuais; J) Manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na licitação; K) Os pagamentos ficarão condicionados à regularidade fiscal 
referente às contribuições do INSS (CND), regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS, prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação 
de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União), sendo esta última emitida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma da Lei, Fazenda Estadual e Fazenda 
Municipal; L) São de responsabilidade da CONTRATADA, todos os tributos incidentes sobre o 
preço estipulado, ficando o CONTRATANTE autorizado em efetuar os descontos no caso de 
substituição tributária por decorrência legal; M) Será efetuada retenção do percentual relativo ao 
INSS, ISS e Tributos Federais na fonte a cada apresentação da Nota Fiscal ou fatura de 
prestação de serviço com base na legislação em vigor; N) Os direitos e obrigações do contrato 
estão estritamente limitados aos termos e condições do mesmo. A CONTRATADA não terá 
direito a quaisquer benefícios, pagamentos, subsídios ou compensações. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A) A execução de todos os trabalhos será acompanhada e fiscalizada pelo próprio Sescoop/RS, 
através do seu fiscal designado, não eximindo a Contratada das responsabilidades que lhe estão 
afetas; B) Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela CONTRATADA; C) 
Efetuar o pagamento no prazo e forma descritos. 
 
12. OBSERVAÇÕES GERAIS 
Mapa de cotações anexo, contendo as quantidades e valores estimados de consumo. 
 
13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO 
O gerenciamento e a fiscalização do processo caberão ao empregado José Carlos Oliveira Da 
Silva, pertencente ao seu quadro funcional, que anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução deste projeto, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, e mensurar ao final, se possível, os resultados 
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alcançados, o cumprimento dos prazos estabelecidos, a qualidade da demanda, a adequação 
dos serviços prestados e o cumprimento das obrigações decorrentes do respectivo 
convênio/contrato.  
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ANEXO 06 
VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS 

 

Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

1 Açúcar Branco Refinado  Fardo  30 30,55 916,50 

2 Açúcar Sachê 5gr.  Caixa  20 26,58 531,60 

3 Adoçante Dietético Líquido, 100ml Caixa 10 60,00 600,00 

4 Adoçante Sachê 0,8 gr. Caixa  5 31,53 157,63 

5 Café Torrado e Moído Caixa  25 214,20 5.355,00 

6 Filtro para café Fardo  10 37,53 375,25 

7 Garrafa térmica - Inox Unidade 5 111,95 559,75 

8 Garrafa térmica – Plástica Unidade 10 73,04 730,35 

9 Guardanapo  Fardo  10 13,87 138,72 

10 Papel Toalha/cozinha Fardo  10 63,36 633,60 

11 Arquivo Morto Caixas Plásticas Pacote  35 48,57 1.699,83 

12 
Bloco de Notas Auto Adesivas 
Grande 

Pacote 15 90,50 1.357,50 

13 
Bloco de Notas Auto Adesivas 
Pequeno 

Pacote 15 101,00 1.515,00 

14 Calculadora Unidade 10 30,71 307,10 

15 Caneta Esferográfica Caixa 10 45,17 451,67 

16 Capa para encadernação preta Pacote 20 44,00 880,00 

17 
Capa para encadernação 
transparente 

Pacote 20 47,50 950,00 

18 Clips 2/0 Caixa 50 2,40 120,17 

19 Clips 3/0 Caixa 50 2,42 121,00 

20 Cola em bastão Caixa 20 32,16 643,20 

21 Cola Líquida Caixa 7 14,04 98,28 

22 DVD-R Pacote 5 72,00 360,00 

23 Espiral Encadernação 12mm Pacote 10 18,50 185,00 

24 Espiral Encadernação 17mm Pacote 10 24,92 249,17 

25 Espiral Encadernação 25mm Pacote 10 38,83 388,33 

26 Espiral Encadernação 14mm Pacote 10 20,93 209,33 

27 Espiral Encadernação 7mm Pacote 10 8,58 85,80 

28 Espiral Encadernação 9mm Pacote 10 10,57 105,70 

29 Etiqueta branca com adesivo 1 Caixas 15 47,50 712,50 

30 Etiqueta branca com adesivo 2 Caixas 15 47,50 712,50 

31 Folha de papel A4 Caixa 15 181,01 2.715,20 
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

32 Grampo Trilho - Metal Caixa 20 11,70 234,00 

33 Grampo Trilho - Plástico Pacote 20 9,51 190,20 

34 Pasta A/Z Pacote 30 58,74 1.762,20 

35 Pasta Suspensa Marmorizada Pacote 10 157,50 1.575,00 

36 Perfurador marginador Unidade 10 64,70 646,97 

37 Pilha AA Pacote 10 41,00 410,00 

38 Pilha AAA Pacote 10 36,80 368,00 

39 Pilha Alcalina 9V Unidade 50 11,92 596,00 

40 Saco Plástico ofício Pacote 20 18,08 361,60 

41 Água Sanitária Galão 50 8,44 421,75 

42 Álcool Gel Frasco 50 66,07 3.303,50 

43 Álcool Gel para Mãos Unidade 200 12,69 2.537,50 

44 Álcool Líquido  Frasco 500 9,47 4.733,33 

45 Conjunto de Mope seco Unidade 20 58,00 1.160,05 

46 Desinfetante Multiuso Unidade 50 10,14 507,10 

47 
Desinfetante para Limpeza 
Profunda / Pesada 

Unidade 70 17,02 1.191,54 

48 Desodorizador de ar aerossol Caixa  20 113,18 2.263,68 

49 Detergente alcalino clorado Frasco 100 17,67 1.766,80 

50 Detergente para louça Caixa 20 39,94 798,72 

51 Esponja de aço Pacote 15 2,08 31,17 

52 Esponja dupla face Pacote 20 8,53 170,55 

53 Flanela amarela Pacote 10 21,05 210,48 

54 Limpa carpetes e tapetes Unidade 5 44,27 221,33 

55 Luva Borracha Unidade (par) 100 3,84 383,60 

56 Luva de látex Caixa 50 46,00 2.300,00 

57 Pano para piso Pacote 20 51,38 1.027,50 

58 Pano para secar louças Pacote 10 29,18 291,84 

59 Pedra sanitária Pacote 20 177,50 3.550,00 

60 Refil de Mope seco Unidade 20 48,10 962,00 

61 Sabão em pó Unidade 20 6,65 133,08 

62 Sabonete Líquido Unidade 20 22,48 449,50 

63 Saco para Lixo 40 L-preto Pacote 50 8,74 437,13 

64 Saco para Lixo 40 L-azul Pacote 50 12,49 624,63 

65 Saponáceo líquido cremoso Caixa 20 54,72 1.094,40 
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

66 Toalha de Papel Autocorte Caixa 200 85,31 17.062,00 

67 Vassoura Nylon e Cabo Unidade 30 7,75 232,50 

68 
Algodão/esfregão para rodo (mope 
úmido) Bruxa 

Unidade 50 7,31 365,50 

69 Balde para Mop 13-15 Litros Unidade 20 19,23 384,67 

70 
Escova Sanitária plástica com 
suporte.  

Unidade 10 5,93 59,25 

71 
Chás em saquinho sabores 
diversos  

Pacote 30 124,88 3.746,25 

72 Copo descartável capacidade 50ml Pacote 200 2,35 469,20 

73 
Copo descartável capacidade 
180ml 

Pacote 500 3,84 1.921,00 

74 Limpa vidros Unidade 10 4,30 43,00 

75 
Lixeira, capacidade de 12 a 15 
litros. 

Unidade 15 39,67 595,00 

76 Lixeira, capacidade 60 litros Unidade 15 162,50 2.437,50 

77 
Lixeira, em aço inox, capacidade 
12-15 litros. 

Unidade 10 70,50 705,00 

78 Pá de lixo plástica  Unidade 15 7,18 107,70 

79 
Saco para lixo, AZUL, capacidade 
de 100 litros 

Pacote 10 50,88 508,75 

80 
Saco para lixo, PRETO, 
capacidade: 100 litros  

Pacote 10 49,35 493,50 

81 Alvejante sem cloro. Pacote 150 4,45 667,88 

82 Rodo com Cabo Base 40cm  Unidade 10 7,81 78,10 

83 Rodo com Cabo Base 60cm  Unidade 10 14,03 140,25 

84 Palheta Plástica/mexedor p/café Pacote 10 11,98 119,80 

85 
Pilhas recarregáveis AA, 2500 
mAh, Ni-MH 

Pacote 15 32,35 485,25 

86 
Pilhas recarregáveis AAA, 900 
mAh, Ni-MH 

Pacote 15 25,60 384,00 

87 
Lâmpada Led Bulbo 12W E27, 
branca, bivolt ou 127v.  

Unidade 200 16,06 3.212,00 

88 
Lâmpada LED tubular 20w, 1800 
Lumens, branca, T8, bivolt ou 
127v. 

Unidade 300 19,09 5.726,25 

89 
Porta Documentos - Bandeja 
Simples - acrílico 

Unidade 15 12,63 189,50 

90 
Porta Documentos - Bandeja Tripla 
- acrílico 

Unidade 10 56,17 561,67 

91 Porta lápis/canetas, cartões e clips Unidade 10 9,97 99,67 

92 
Prendedor de papel 32mm (tipo 
grampomol) P 

Caixa 15 7,93 119,00 

93 
Prendedor de papel 51mm (tipo 
grampomol) G 

Caixa 15 16,33 245,00 

94 Régua 30 cm, acrílica Unidade 30 1,30 39,00 
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

95 
Tesoura em aço inox, cabo em 
polipropileno 

Unidade 30 8,45 253,50 

96 Tinta p/carimbo automático Unidade 10 10,27 102,67 

97 
Apagador plástico para Quadro 
Branco. 

Unidade 30 6,50 195,00 

98 
Borracha para apagar escrita a 
lápis 

Unidade 10 1,93 19,33 

99 Pasta sanfonada  Unidade 20 17,30 346,00 

100 Caneta marcadora de texto  Caixa 30 25,80 774,00 

101 Bobina de Papel Térmico  Caixa 15 105,00 1.575,00 

102 
Esponjadeira p/molhar dedos em 
pasta. 

Caixa 5 24,00 120,00 

103 Extrator de grampos tipo espátula Caixa 5 30,67 153,33 

104 Fita adesiva crepe marrom Unidade 30 10,00 300,00 

105 
Fita adesiva Dupla Face, 18mm x 
30m. 

Unidade 30 6,80 204,00 

106 
Fita adesiva transparente, 12mm x 
30m. 

Unidade 30 0,93 27,75 

107 
Fita adesiva transparente, 48mm x 
50m. 

Unidade 30 3,89 116,63 

108 Lápis Preto nº 02. Unidade 300 0,91 273,75 

109 Grafite 0,5mm Caixa 10 36,00 360,00 

110 Grafite 0,7mm  Caixa 10 29,25 292,50 

111 Grafite 0,9mm  Caixa 10 29,80 298,00 

112 Lapiseira, 0,5mm  Unidade 10 8,83 88,33 

113 Lapiseira, 0,7mm Unidade 10 7,44 74,38 

114 Lapiseira, 0,9mm  Unidade 10 9,50 95,00 

115 Grampeador metálico  Unidade 20 42,40 848,00 

116 Grampeador para grampos 26/6 Unidade 20 45,50 910,00 

117 
Grampo para grampeador 
23/13mm 

Caixa 20 24,23 484,67 

118 Grampo para grampeador 26/6mm  Caixa 20 5,35 107,00 

119 
Imas magnéticos para quadro 
branco 

Unidade 100 6,15 615,00 

120 Marcador para Quadro branco  Unidade 300 4,73 1.420,00 

121 
Marcadores de página adesivos, 
reposicionáveis 

Unidade 20 12,67 253,33 

122 Papel Contact Transparente Unidade 10 31,00 310,00 

123 Papel Embrulho Kraft  Unidade 5 71,67 358,33 

124 Papel higiênico Fardo 300 85,04 25.512,00 

125 Papel Vergê formato A4,120g Pacote 20 7,90 158,00 

126 Papel Vergê formato A4, 180g Pacote 20 17,50 350,00 
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

127 Pasta c/canaleta, A4 Pacote 10 22,00 220,00 

128 
Pasta plástica, com aba elástica, 
2,0 cm de altura. 

Unidade 20 2,83 56,67 

129 
Pasta plástica, com aba elástica, 
4,0 cm de altura. 

Unidade 20 3,90 78,00 

130 Pasta plástica transparente “L” Pacote 50 8,33 416,67 

Total 139.545,83 
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ANEXO 07 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

1 Açúcar Branco Refinado  Fardo  30   

2 Açúcar Sachê 5gr.  Caixa  20   

3 Adoçante Dietético Líquido, 100ml Caixa 10   

4 Adoçante Sachê 0,8 gr. Caixa  5   

5 Café Torrado e Moído Caixa  25   

6 Filtro para café Fardo  10   

7 Garrafa térmica - Inox Unidade 5   

8 Garrafa térmica – Plástica Unidade 10   

9 Guardanapo  Fardo  10   

10 Papel Toalha/cozinha Fardo  10   

11 Arquivo Morto Caixas Plásticas Pacote  35   

12 
Bloco de Notas Auto Adesivas 
Grande 

Pacote 15   

13 
Bloco de Notas Auto Adesivas 
Pequeno 

Pacote 15   

14 Calculadora Unidade 10   

15 Caneta Esferográfica Caixa 10   

16 Capa para encadernação preta Pacote 20   

17 
Capa para encadernação 
transparente 

Pacote 20   

18 Clips 2/0 Caixa 50   

19 Clips 3/0 Caixa 50   

20 Cola em bastão Caixa 20   

21 Cola Líquida Caixa 7   

22 DVD-R Pacote 5   

23 Espiral Encadernação 12mm Pacote 10   

24 Espiral Encadernação 17mm Pacote 10   

25 Espiral Encadernação 25mm Pacote 10   

26 Espiral Encadernação 14mm Pacote 10   

27 Espiral Encadernação 7mm Pacote 10   

28 Espiral Encadernação 9mm Pacote 10   

29 Etiqueta branca com adesivo 1 Caixas 15   

30 Etiqueta branca com adesivo 2 Caixas 15   

31 Folha de papel A4 Caixa 15   
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

32 Grampo Trilho - Metal Caixa 20   

33 Grampo Trilho - Plástico Pacote 20   

34 Pasta A/Z Pacote 30   

35 Pasta Suspensa Marmorizada Pacote 10   

36 Perfurador marginador Unidade 10   

37 Pilha AA Pacote 10   

38 Pilha AAA Pacote 10   

39 Pilha Alcalina 9V Unidade 50   

40 Saco Plástico ofício Pacote 20   

41 Água Sanitária Galão 50   

42 Álcool Gel Frasco 50   

43 Álcool Gel para Mãos Unidade 200   

44 Álcool Líquido  Frasco 500   

45 Conjunto de Mope seco Unidade 20   

46 Desinfetante Multiuso Unidade 50   

47 
Desinfetante para Limpeza 
Profunda / Pesada 

Unidade 70   

48 Desodorizador de ar aerossol Caixa  20   

49 Detergente alcalino clorado Frasco 100   

50 Detergente para louça Caixa 20   

51 Esponja de aço Pacote 15   

52 Esponja dupla face Pacote 20   

53 Flanela amarela Pacote 10   

54 Limpa carpetes e tapetes Unidade 5   

55 Luva Borracha Unidade (par) 100   

56 Luva de látex Caixa 50   

57 Pano para piso Pacote 20   

58 Pano para secar louças Pacote 10   

59 Pedra sanitária Pacote 20   

60 Refil de Mope seco Unidade 20   

61 Sabão em pó Unidade 20   

62 Sabonete Líquido Unidade 20   

63 Saco para Lixo 40 L-preto Pacote 50   

64 Saco para Lixo 40 L-azul Pacote 50   

65 Saponáceo líquido cremoso Caixa 20   
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

66 Toalha de Papel Autocorte Caixa 200   

67 Vassoura Nylon e Cabo Unidade 30   

68 
Algodão/esfregão para rodo (mope 
úmido) Bruxa 

Unidade 50   

69 Balde para Mop 13-15 Litros Unidade 20   

70 
Escova Sanitária plástica com 
suporte.  

Unidade 10   

71 
Chás em saquinho sabores 
diversos  

Pacote 30   

72 Copo descartável capacidade 50ml Pacote 200   

73 
Copo descartável capacidade 
180ml 

Pacote 500   

74 Limpa vidros Unidade 10   

75 
Lixeira, capacidade de 12 a 15 
litros. 

Unidade 15   

76 Lixeira, capacidade 60 litros Unidade 15   

77 
Lixeira, em aço inox, capacidade 
12-15 litros. 

Unidade 10   

78 Pá de lixo plástica  Unidade 15   

79 
Saco para lixo, AZUL, capacidade 
de 100 litros 

Pacote 10   

80 
Saco para lixo, PRETO, 
capacidade: 100 litros  

Pacote 10   

81 Alvejante sem cloro. Pacote 150   

82 Rodo com Cabo Base 40cm  Unidade 10   

83 Rodo com Cabo Base 60cm  Unidade 10   

84 Palheta Plástica/mexedor p/café Pacote 10   

85 
Pilhas recarregáveis AA, 2500 
mAh, Ni-MH 

Pacote 15   

86 
Pilhas recarregáveis AAA, 900 
mAh, Ni-MH 

Pacote 15   

87 
Lâmpada Led Bulbo 12W E27, 
branca, bivolt ou 127v.  

Unidade 200   

88 
Lâmpada LED tubular 20w, 1800 
Lumens, branca, T8, bivolt ou 
127v. 

Unidade 300   

89 
Porta Documentos - Bandeja 
Simples - acrílico 

Unidade 15   

90 
Porta Documentos - Bandeja Tripla 
- acrílico 

Unidade 10   

91 Porta lápis/canetas, cartões e clips Unidade 10   

92 
Prendedor de papel 32mm (tipo 
grampomol) P 

Caixa 15   

93 
Prendedor de papel 51mm (tipo 
grampomol) G 

Caixa 15   

94 Régua 30 cm, acrílica Unidade 30   
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

95 
Tesoura em aço inox, cabo em 
polipropileno 

Unidade 30   

96 Tinta p/carimbo automático Unidade 10   

97 
Apagador plástico para Quadro 
Branco. 

Unidade 30   

98 
Borracha para apagar escrita a 
lápis 

Unidade 10   

99 Pasta sanfonada  Unidade 20   

100 Caneta marcadora de texto  Caixa 30   

101 Bobina de Papel Térmico  Caixa 15   

102 
Esponjadeira p/molhar dedos em 
pasta. 

Caixa 5   

103 Extrator de grampos tipo espátula Caixa 5   

104 Fita adesiva crepe marrom Unidade 30   

105 
Fita adesiva Dupla Face, 18mm x 
30m. 

Unidade 30   

106 
Fita adesiva transparente, 12mm x 
30m. 

Unidade 30   

107 
Fita adesiva transparente, 48mm x 
50m. 

Unidade 30   

108 Lápis Preto nº 02. Unidade 300   

109 Grafite 0,5mm Caixa 10   

110 Grafite 0,7mm  Caixa 10   

111 Grafite 0,9mm  Caixa 10   

112 Lapiseira, 0,5mm  Unidade 10   

113 Lapiseira, 0,7mm Unidade 10   

114 Lapiseira, 0,9mm  Unidade 10   

115 Grampeador metálico  Unidade 20   

116 Grampeador para grampos 26/6 Unidade 20   

117 
Grampo para grampeador 
23/13mm 

Caixa 20   

118 Grampo para grampeador 26/6mm  Caixa 20   

119 
Imas magnéticos para quadro 
branco 

Unidade 100   

120 Marcador para Quadro branco  Unidade 300   

121 
Marcadores de página adesivos, 
reposicionáveis 

Unidade 20   

122 Papel Contact Transparente Unidade 10   

123 Papel Embrulho Kraft  Unidade 5   

124 Papel higiênico Fardo 300   

125 Papel Vergê formato A4,120g Pacote 20   

126 Papel Vergê formato A4, 180g Pacote 20   
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Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor 

Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

127 Pasta c/canaleta, A4 Pacote 10   

128 
Pasta plástica, com aba elástica, 
2,0 cm de altura. 

Unidade 20   

129 
Pasta plástica, com aba elástica, 
4,0 cm de altura. 

Unidade 20   

130 Pasta plástica transparente “L” Pacote 50   

Total  

 
Valor total da proposta: R$ xxx (valor total por extenso) 

 
OBSERVAÇÕES:  

1 - Nos valores acima deverão estar incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, transporte, frete, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação;  

2 - As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ da proposta; 

3 - Nenhum valor unitário da Planilha de Preços Final poderá ser superior ao seu valor 
correspondente da planilha de valores unitários máximos admissíveis (Anexo 06). 
 
 

DADOS DO PROPONENTE  
Nome:  CNPJ: 

Razão Social:  Telefone: 

Endereço completo: e-mail: 

Validade da Proposta (não inferior a 60 dias corridos):   

 

Porto Alegre/RS,   

 

Representante Legal da Proponente 

 

 


