
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N' 215/2022

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de
Serviços e Fornecedores toma público para conllecimcnto dc interessados, que estará recebendo, em até 05
(cinco) dias banidos após esta publicação, cotações dç preços para a CONTjiATAÇAO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO
MUNICÍPIO DE TIANGUA CE. visando a formação de orçamento estimado. Tianguá-CE 22 de
setembro de 2022. Joelson Max da Salva Amaral-- Encarregado do Sctor dç Compras.

MODELO BE PROPOSTA A SEK APRESENTADA

PAPEL TIM.BRADO DA EMPRESA(a proposta de preços deverá vir çom o papoltimbrado da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
interessado: Secreiafia $4uaicipa} de Finança

Agem sanitária dej- litro. IEsp«ilações:
uso doméstico, a base de hipoclorito de
sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5
% p/p. Embalagem plástica de 01 litro, com
dados de identifiwção do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
validade não superior a 06 meses e registro
no ministério da saúde
Cera para polimento líquida de 750 ml.
Especiãlcações: a base de poiieiileno e água,
incolor, emulsificante, plastificada, com
aroma agradável. Embalagem deverá conter
dados de identificação do produto e marca
do fabficaate.
Desinfetante líquido para uso geral de 5
litros. Especificações: ação bactericida
gcrmicida, fragrância lavando, com registro

ministério da saúde. Embalagem
contendo 5 litros, com dados do fabricante,
da}4.e p114ç? de validade.

$:

de

01 Unidade 5.000

02 Unidade 1.160

03 Unidade 2.660
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[)4

Detergente liquido concentrado de 500 ml.
Especificações: biodegradável. çom no
mínimo 1] qo (onze por cento) do principio
atino básico do detergente. Embalagem
plástica de 500 ml, contendo o nome do
fabriwnle, data de fabricação, prazo de
validade € Kgisiro ou notiãçação no
ministério da saúde.

Unidade 2.730

   
05

Espon.ja de lã de aço carbono abrasivo,
para limpeza em geral. Especificações:
Embalagem: pacote com 8 Unida, peso
liquido não inferior a 50 gramas. marca da
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.

Pacote
çom 8

unidades
95o      

[)6

Esponja sintética dupla face.
Especificações: um lado cjn espuma
poliurçtano e outro em fibra sintética
abusiva, dimensões ]{)O x 70 x 20 mm. com
variação de +/ ]0 mm. Embalagem com
dados de ideaíificaçãíl do produto e marca

Unidade 1.080      
[)7

Limpa vidro líquido de 500 ml.
Especificações: Embalagem plástica com
500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro ou
notificação na anvisa/ms

Unidade 400      
[)8

Lustre móvel de 200 ml. Especificações: a
base de silicose. perfume suave, anão de
secagem rápida. Embalagem: frasco plástico
de 200 ml, cam dados de identificação do
produto, marca do fabriwção, data de
hbricaçãa e prazo de validade

Unidade 390      
09

h'endedor de r'aura em madeira.
Especificações: Embalagem çom 12 Unia,s,
çom dados de identificação do produto e
marca do fabricante

com 12
unidades

19o      
10

Sabão em barra multa-uso de 500g.
Especificações; biodegradávçl. para limpeza
em geral. Embalagem com 500 g, dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade e regislro no ministério da saúde

Unidade 830      
 

Sabão em pó de 500g. Especificações: com
lcnsoativo biodegradáve!, comendo na

ópiiço. Embalagem: coxa com 500 g, ç€1m
dados do fabricante. data de fabricação.

prazo de validade e composição química. O
produto devera ler registro ou notificação na
anvisa/'ministério da saúde

Unidade 2.}8G

     
12 Saco de lixo ]5 litros. Especificações:

corte com 20 unidades,
Pacote
com 20 42.240      



SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

Importa o presente orçamento no valor total de R$. por extenso

)

Todas as despesas dos sewiços deverão sef consideradas, i:ais como frei:es, disponibilização
de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Locale data. de de 2022

Carimbo e Assinatura

OBS: Mais informações lloderão ser obtidas através do Setor de Compr"as da Prefeitura
bfunicipai de Tianguá pelo e-maia: comprasúatianuua.cç,aQV,br e Pane: {88) 367]-2288.

Tianguá CE. 22 q setembro de 2022

JOELSON haAX DA SILVO AM.ORAL
Encarregado do Setor de Compras
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    unidades        

13 Saco de lixo 30 litros. Especificações;
pacote cam ]0 unidades

Pacote
com lO

unidades
1o.320      

14 Saco de lixo 100 litros. Especificações:
paçate çom 05 unidades

Pacote
com 5

unidades
1o.3o(]      

TOTAL GERAL  



SOLICITAÇÃO DE DESPESA NO. 20092022/01 SESA

1. 0BJETO:
t .l. Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e ífmpeza para suprir as
demandas das diversos motores da Secretaria de Saúde do município de Tianguá CE.

2. JUSTIFICATIVA:
2.T. Tendo por base a não assinatura do restante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO
14052101DfV conforme PREGÃO ELETRÕNICO N' PE 04f2021-DIV por parte da empresa Max
Eletro e Magazine Eireli e por não termos contratado am nenhum outro contrato os itens abaixo

2,2. Levando eín consideração que a aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, visa proporcionar
a manutenção dos ambientes, mantendo-os limpos e higienizados, proporcionando, assim, maior
conforto e segurança ao$ empregados, clientes e visitantes que acessam diariamente as instalações
dos diversos setores de responsabilidade da Secretaria de Saúde.
2.3. Considerando a grande demanda de utilização desse material/produto e ao mesmo tempo a
necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se como
ferfarinent& ca nprovadamerite eficiente na busca por melhores preços. mantendo o$ registrados
para uma futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos
cirçalrlentários.

desc:itci

3. PRAZO DE ENTREGA
3. { O prazo para o recebimento no Aimoxarifado da Secretaria de Saúde será de até 0$ dias
corridos.

4. FISCAL DE CONTRATO
4. : . Patrícia Barbüsa Lama de Moura, Portaria n 72A/2019, 13 de novembro de 2019

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

A\.'. Moises Moita, 7ê;5 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: f)7.735.178/anal-20 - CGF: 06.920.164-1

Tlanguá - Cerra - www.tiangua.ce.gov.br
- Fode/Fax: (88) 3671-228B / 3671-2888

UFl;DADO ORÇAMENTARÊA

DOTAÇÃO 0RÇAMEN'i'ARIA

Secretaria de Saúde.
0601 / 0602.
0601-10.122.0007.2.040 - Manutenção das Atividades da

Secretaria de Saúde
0602 10.305.0187.2.058 - Ações de Vigilância

Epidemiológica e Ambiantalem Saúde
06e2-}0.3Q2.0] 81.2QS2 - Gestão e Expansão da Atenção

Ambulatoriale Hosoítalar MAC
0602-10.301.0181.2.047 - Gestão, Fortalecimento e

Exoansão da Atenção Básica de Saúde.
0602-10.331.0180.2.059 Manutenção do Centro de

Referencia em Saúde do Trabalhador

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00 - Consumo

FONTE DE RECURSO Recurso Próprio e Recurso Federal.
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. PSF CEREST VtGEP CAPA SECA  
1 1 Agua sanitária de l litro. Especincaⓖes: uso

l iomêsbco, a Base de aipo;lorito de sódio, cam
teor de claro aliso enfie 2.0 a 2.5 % p/p
Embalagem plástica de 01 litro. com dados de

l identificação do produto. marca da fabricante.
cmoalagern piasiiça u ul nuu. çulH uauuD uc

l identificação do produto. marca da fabricante.
data de fabricação. prazo de vaiiüade não
supeHor a 06 meses e registro no ministério da
saúde.

Unidade

 
auu +uu auu

   
Especiõcações: a base de polietileno e água.

'-wl« ..:":5ig:m:: :;.[l:'F2.!'=,,==:.ãã;,à'."Én:;G;;. El:l ';;i;'i,ã;'i;
identiHcação do praduta e marca do fabHcante

Unidade           
3 1 Desinfetante líquido para uso geral de 5

lklw. Espwi$caç&s: ação becteãçlda e
germicida, fragrância lavanda. com registro no
ministério da saúde. Embalagem contenda 5
llkas, çom dadas do tabriçante. data e prazo de
validade.

4 l Detergente liquido concentrado de 5ü0 ml.
=speclümções: biodegradàvel. com na mínimo
tl:-b {onze por cento) do principio alvo básico
lo detergente. Embalagem plástica de 500 ml,
contendo o nome do fabricantes data do
fabHcação. prazo de validade e registro ou
noüücação no ministério da saúde

Unidade      
 

300 2730

Unidade

2.000 80 150

à l Esponja de lã de aça carbono abrasivo. para
limpeza em geral. Espeçi$cações: Embalagem
lJacote com 8 Unid.s. peso jjquido não inferior a
50 gramas. marca do fabricante. data de
iâyWacãc e cÇêg.⑧ Wliga.ge:

6 Esponja dntétíca dupla face. Especificações
m lado em espuma poliuretano e outro em fibra

$ !êBa abí sÊv3. dlme8②es }eG x 7G x 20 mn
com variação de +/- 10 mm. Embalagem çom
Gados de Identlõcação do produto e marca do

Í i l.impa vidro liquido de 500 ml. Especificações
embalagem plástica com 500 ml. com dados de
ldpntinrnrãn dn nrnrlntn marca da fabricante
:mbalagem plástica com auu mi. com aaaos at
ldentinca@o do produto marca do fabricante
data de fabricação. prazo de validade e registrc
ou notiüGacão na anvisa/ms

B l Lustre móverde 200 ml. Especificações: ê
l haeQ Hn cllirnnp nnrhlmn qllavP ar:an dF

manca dc fabricação. data de fabriçaçãc e praz(
de validade

9 Prendedor do roupa em madeira
=lspedficações: Embalagem com 12 Unia sclspeaficações: Embalagem com 12 Unia s=lspeaficações: Embalagem com 12 Unia s
çom dados d? identlücação do produto e marca
co fabricante

EspeciHcações= biodegradavel. para limpeza en
era: Embalagem ggg]. ..500 gl. dados dÊ

unidade   
JU

50 60

 Unidade

900 30 40

Unidade

200 15 25 60

   
Unidade

200 30

 
30 100 390

Pacote

unidade

100 10

     
Unidade
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  Idenüncação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade e

stro no ministério da saúde              
11 i Sabão em pó de 500g. EspeciÊcações: com

sr-loativo biodegradável. contendo na
corlposlção agua corante e branqueador
JF';co. Errbülaaem= caixa cura 500 g. com
dados do fabricante data de fabricação. prazodadas do fabricante, data de fabricação prazo
[le validade e composição química O produto
devera ter registro ou notiücaçãc na
anvisa/ministeria da saúde

Unidade

1500 BO 300 150 150 2180

12

Saco de lixo 15 litros. Especificações: pacote
uam 20 unidades

13

Saca de lixo 30 litros. Especincaⓖes: pacote
c:orn 10 unidades

14
Saco de lixa 100 litros. EspeciHcações: pacote
rom 05 unidades

Pacote
com 20
unidade

S

4.000 40 80 20 100 42240

Pacote
corri lO
unidade

lo.oao 40 BO too 100 10320

 
to.ooo

 
80 80

 
10300

 
Tianguá. 20 de Setembro de 2022

ra de Limo

o de Saúde



ESTUDO PRELIMINAR SIMPUFICAOO OE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa para fomecimento de materiais de higiene e limpeza para suprir a:
l demandas dos diversos se④res da Secretaria de Saúde do município de Tianguá-CE.

1. 0BJETO

2. .jUSTiFiCATiVA PARA A CONTRATAÇÃO:
Tendo por base a não assinatura da restante da ATA DE REGtSTRO DE PREÇOS NO
140321010[V conforme PREGÃO ELETRON]CO NO PE a4/202]-D]V por parte da empresa
Max Eletro e Magazine Eireli e por não termos contratado em nenhum outro contrato o$ itens
abaixo descrito.
Levando om consideração que a aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, visa proporcion

clientes e visitantes que acessam diariamenteempregados nie SI n U
a manutenção dos ambientes, mantendo-os limpos e higienizados, proporcionando, assim, m
conforto
instillações dos diversos setores de responsabilidade da Secretaria de Saúde.
Considerando a grande demanda de utilização desse material/produto e ao mesmo tempo
necessidade dQ controle e racionallzaçáa do gasto público. o Registro de Preços apresenta-s

comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantend
registrados para uma futura e eventualcontrataçáo conforme a necessidade e disponibilidade d

segurança aos

cun"io ferramenta eficiente na busca por

recursos orçamentários.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE
DOC,UMENTAÇÃQ PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA
LEGAL E EFICIENTE?

SIM

3,1. CASO EX:STA ALGUMA EXIGÊNCIA eSPECiFiCA EW PARTICULAR A RESPEITO
DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO Oe FORMA
LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Nao há

4. JtjSI'iFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREI LICITADAS

As quantidades a $Qrern licitadas foram definidas através de comparativos com g$
demandas licitadas em anos anteriores, bem como consultas junto ao$ diversos $g
da Secretora de Saúde.
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5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DO$
ITENS A SEREM LICITADOS.
Até 05 dias corridas

6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE
PAGAMENTO DQ$ ITENS l.!CITADOS?
Até 30 dias após o recebimento da mercadoria e respectivas notas fiscais.

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAUQUAIS FONTES DE RECURSO?

X ERFCURSaPRÓPRIO RECURSOESTADUAL X RECURSOFEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM
CONSTAR NO CONTRATO, QUAL/ QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

9. 1?RISTE FISCAL DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR 0
CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO
ATR/\'gÉS DE: ATQ/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Patrícia Barbosa Ltrna de Moura, Portaria n 72A/2019. 13 de novembro de 2019

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de
se obter a contrat.3ção para o presente objeto, conforme este estudo preliminar

REPgNSAVÉ!:PELA ELABORAÇÃO

RONAf. DO
FISCAL DE CONTRATO

ESCÓR(;© DE BRITA JUNNiOR
PASECRETARIA DE SAÚDE

DE ACORDO

nnJAr©l
SECRETÁRlà
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