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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 
Registro de preços para eventual e futura aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Descartáveis, de forma fracionada, para atender a 
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA por um período de 12 (doze) meses. 
 
 
2. PROPOSTA DE PREÇOS 
2.1. Será aceito valor unitário com até 4 (quatro) casas decimais. Para cada produto ofertado deve ser cotada apenas uma marca. 
 

                                              LOTE: 01           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM VALOR VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 7200000 FL 

Papel toalha interfolhas 2 dobras. Composição: 
100% celulose, sem perfume, de cor branca. 

Tamanho: mínimo  20 cm x 20,5 cm e máximo 
21cm x 23 cm. Qualidade do papel: sem sujidade, 
homogênea, suave e macia, resistente, com boa 

absorção, isento de materiais estranhos 
(partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de 
materiais plásticos, entre outros). Embalagem 
contendo dados de identificação do produto, 
procedência, responsável técnico, data de 
fabricação, prazo de validade e nº de lote. 

 Ruby, Charm 
Extra Luxo, 

Royal Silver ou 
de melhor 

qualidade    

       R$ 
57.624,00  

      
LOTE: 02 

          
COTA RESERVADA DO LOTE 01 – 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP 

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM VALOR VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 800000 FL 

Papel toalha interfolhas 2 dobras. Composição: 
100% celulose, sem perfume, de cor branca. 

Tamanho: mínimo  20 cm x 20,5 cm e máximo 
21cm x 23 cm.Qualidade do papel: sem sujidade, 
homogênea, suave e macia, resistente, com boa 

absorção, isento de materiais estranhos 
(partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de 
materiais plásticos, entre outros). Embalagem 
contendo dados de identificação do produto, 
procedência, responsável técnico, data de 
fabricação, prazo de validade e nº de lote. 

Ruby, Charm 
Extra Luxo, 

Royal Silver ou 
de melhor 

qualidade     

       R$ 
6.402,67  

                                              LOTE: 03           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM VALOR VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 23400 RL 

Papel higiênico. Rolo de no mínimo 30m x 10cm. 
Características: 100% celulose, picotadoicote, de 

cor branca. Qualidade do papel: sem sujidade, 
homogênea, suave e macia, resistente, com boa 

absorção, neutro, de boa qualidade, isento de 
materiais estranhos (partículas lenhosas, 

metálicas, fragmentos de materiais plástico e 
outros). Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, data de fabricação, prazo 
de validade e nº de lote. 

Golden ou de 
melhor 

qualidade  
       R$ 

13.806,00  

      LOTE: 04           
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COTA RESERVADA DO LOTE 03– 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP 

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR VALOR 

TOTAL 
MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 2600 RL 

Papel higiênico. Rolo de no mínimo 30m x 10cm. 
Características: 100% celulose, picotadoicote, de 

cor branca. Qualidade do papel: sem sujidade, 
homogênea, suave e macia, resistente, com boa 

absorção, neutro, de boa qualidade, isento de 
materiais estranhos (partículas lenhosas, 

metálicas, fragmentos de materiais plástico e 
outros). Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, data de fabricação, prazo 
de validade e nº de lote. 

Golden ou de 
melhor 

qualidade   
       R$ 

1.534,00  

                                              LOTE: 05           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR VALOR 

TOTAL 
MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 342000 UN 

Copo descartável 180ml. Cor branca, uso diverso, 
com norma ABNT NBR 14865, embalado 

automaticamente, sem contato manual, vedado 
para uso como medida de capacidade comercial, 

composto de poliestireno atóxico, descartável, não 
perecível, resistente. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e nº de lote. 

 Verocopo, 
Totalplast ou de 

melhor 
qualidade    

       R$ 
7.916,16  

      
LOTE: 06 

          
COTA RESERVADA DO LOTE 05 – 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP 

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR VALOR 

TOTAL 
MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 38000 UN 

Copo descartável 180ml. Cor branca, uso diverso, 
com norma ABNT NBR 14865, embalado 

automaticamente, sem contato manual, vedado 
para uso como medida de capacidade comercial, 

composto de poliestireno atóxico, descartável, não 
perecível, resistente. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e nº de lote. 

Verocopo, 
Totalplast ou de 

melhor 
qualidade     

       R$ 879,57  

      LOTE: 07           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR VALOR 

TOTAL 
MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 49500 UN 

Copo descartável 50ml. Cor branca, uso diverso, 
com norma ABNT NBR 14865, embalado 

automaticamente, sem contato manual, vedado 
para uso como medida de capacidade comercial, 

composto de poliestireno atóxico, descartável, não 
perecível, resistente. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e nº de lote. 

Totalplast ou de 
melhor 

qualidade     
       R$ 612,15  

      LOTE: 08           
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COTA RESERVADA DO LOTE 07– 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP 

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 5500 UN 

Copo descartável 50ml. Cor branca, uso diverso, 
com norma ABNT NBR 14865, embalado 

automaticamente, sem contato manual, vedado 
para uso como medida de capacidade comercial, 

composto de poliestireno atóxico, descartável, não 
perecível, resistente. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e nº de lote. 

Totalplast ou de 
melhor 

qualidade     
       R$ 68,02  

      LOTE: 09           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 27000 UN Saco de lixo reforçado com capacidade para 200 
litros. Cor: branco leitoso. 

Silplas ou de 
melhor 

qualidade   
       R$ 

8.878,50  

      
LOTE: 10 

          
COTA RESERVADA DO LOTE 09 – 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP 

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 3000 UN Saco de lixo reforçado com capacidade para 200 
litros. Cor: branco leitoso. 

Silplas ou de 
melhor 

qualidade   
       R$ 986,50  

      LOTE: 11           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR VALOR 

TOTAL 
MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 54 GL 

Detergente neutro. Contendo tensoativo aniônico, 
biodegradável, galão de 5L. Uso externo. 

Composição: veículo, uréia técnica, sequestraste, 
espessante, agente de controle de PH, 

coadjuvante, conservante e corante. Produto não 
perecível. Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de validade e nº 

de lote. 

Aylag ou de 
melhor 

qualidade    
       R$ 518,04  

      
LOTE: 12 

          
COTA RESERVADA DO LOTE 11– 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP 

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 6 GL Detergente neutro. Contendo tensoativo aniônico, 
biodegradável, galão de 5L. Uso externo. 

Aylag ou de 
melhor        R$ 57,56  
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Composição: veículo, uréia técnica, sequestraste, 
espessante, agente de controle de PH, 

coadjuvante, conservante e corante. Produto não 
perecível. Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de validade e nº 

de lote. 

qualidade    

      LOTE: 13           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR VALOR 

TOTAL 
MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 122 GL 

Sabonete líquido para banheiro. Galão de 5L, com 
substâncias emolientes e hidratantes, 

hipoalergênico, para limpeza das mãos e pele, uso 
tópico, não perecível. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, procedência, 
responsável técnico, data de fabricação, prazo de 

validade e nº de lote. 

Limpyderme ou 
de melhor 

qualidade    
       R$ 

1.137,85  

      
LOTE: 14 

          
COTA RESERVADA DO LOTE 13 – 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP 

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA  EMBALAGEM 
VALOR VALOR 

TOTAL 
MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA  UNIT 

1 13 GL 

Sabonete líquido para banheiro. Galão de 5L, com 
substâncias emolientes e hidratantes, 

hipoalergênico, para limpeza das mãos e pele, uso 
tópico, não perecível. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, procedência, 
responsável técnico, data de fabricação, prazo de 

validade e nº de lote. 

Limpyderme ou 
de melhor 

qualidade    
       R$ 121,25  

 
3. AMOSTRAS 

 
3.1. Não será exigida amostra para as marcas apresentadas como referência pelo fato de já serem utilizadas e, aprovadas em processos 
licitatórios anteriores na Fundação.  
 
3.2. Será exigido do detentor da melhor oferta, que apresente 01 (uma) amostra do item arrematado cujas marcas sejam diferentes das 
apresentadas como referência para serem analisados pela DIRETORIA TÉCNICA HOSPITALAR. A amostras dos materiais deverão ser 
apresentadas, no prazo máximo de 3 dias úteis, sob pena de desclassificação da proposta para a verificação da compatibilidade com as 
especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta. 

3.3.  As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos/descritivos e manuais, 
se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, 
quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo. 

3.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou 
instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários. 

 3.4.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e 
fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 3.4.2. Será considerada aprovada a amostra que após analisadas atendam às questões de qualidade, funcionalidade, 
compatibilidade, dimensões do material, dimensões do produto, embalagem. 
 

 
4- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
4.1. Prazo de Fornecimento: A Contratada se obriga a entregar os produtos, objetos do presente certame, pelo período de 12 (doze) meses 
mediante solicitações da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota. 
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4.2. A entrega do objeto desta aquisição deve ser feita em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da Autorização de Fornecimento/Empenho, 
no setor de Almoxarifado da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves Vovó Mocinha – Fungota, situada à Rua Carlos Gomes, 1610, bairro 
Centro, Araraquara/SP, CEP: 14801-340. Horário de Recebimento: 08:30h às 16:30h, acompanhado da Nota Fiscal. 
 
4.3. A Contratada se obriga a entregar os produtos, objetos do presente certame, na quantidade solicitada pela Fundação Municipal Irene 
Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota, independentemente de fracionamento de caixas fechadas dos produtos. 
 
4.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos mobiliários. 
 
4.5. A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - Fungota não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
4.6. A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento 
objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas. 
 
5 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos devidamente atestado pelo Almoxarifado da Fundação. 
5.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento será contado da data do seu 
retorno devidamente regularizada.  
5.3. O pagamento será feito pelo Setor Financeiro da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - FUNGOTA, por ordem 
bancária.  
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