
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 02 
 

Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico nº 001/2016 – CISNORDESTE/SC 

Registro de Preços nº 001/2016 – CISNORDESTE/SC 
Processo Administrativo nº 003/2016 

 
 

O presidente do CISNORDESTE/SC, Sr. José Chaves, torna público a todos os interessados em participar do 
referido certame, a retificação do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2016, com a alteração da data de 
recebimento de propostas, bem como retificação/complementação dos descritivos dos lotes,  conforme segue: 
 
No preâmbulo:   
 
Onde se lê: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 18h00 do dia 07/03/2016 ate às 08h30 do dia 17/03/2016. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h31min às 12h00 do dia 17/03/2016. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h30 min do dia 17/03/2016. 

 
Leia-se: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 18h00 do dia 07/03/2016 ate às 08h30 do dia 29/03/2016. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h31min às 12h00 do dia 29/03/2016. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h30 min do dia 29/03/2016. 

 
Em todas as tabelas e descritivos de lotes:   
 
ITEM Onde se Lê Leia-se 

185 

Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra 
et 0182 - et col termica adc 240 - dimensao 62 
x 15000 mm, material termico,  uma carreira. 

Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - et col termica adc 
240 - dimensao 62 x 15000 mm,largura 62 mm, sem picote, material 
termico,  uma carreira. 

192 
Etiqueta de preço, autoadesivo tamanho 
60mmx40mm 

Etiqueta de preço autoadesivo, para uso manual, 01 coluna, tamanho 
60mmx40mm, em rolo, papel branco, com 1.000 etiquetas por rolo 

404 
Ribbon 110mm x 91m, compativel com impressora 
Argox 

Ribbon em cera 110mm x 91m, compativel com impressora Argox 

406 Ribon 110 mm x 74 m Ribbon em cera, 110 mm x 74 m 

407 Ribon 110 mm x 90 m Ribbon em cera, 110 mm x 90 m 

475 Água Sanitária - Embalagem com 5 litros 

Água Sanitária (Cloro Ativo 2,0 - 2,5%) - Produto Para Lavar Roupas, Limpeza 
E Desinfecção Em Geral, Na Sua Composição Deve Conter Hipoclorito De 
Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto De Sódio E Água Sem Perfume, 
Embalagem Plástica Com 05 (Cinco) Litros Com Alça Para Transporte.  

476 Álcool Gel 70% - Embalagem com 480 gramas 

ALCOOL EM GEL, HIDRATADO A 65°, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 500 ML 

477 Balde 20 litros  UNIDADE 
Balde Em Plastico Em Polietileno,Resistente, 20 Litros Aproximadamente  E 
De Boa Qualidade 

478 
Copos plásticos 180 ml - Embalagem com 100 
unidades 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em 
material resistente em tiras com 100 (cem) unidades.  

479 
Copos plásticos 80 ml - Embalagem com 100 
unidades   

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em 
material resistente em tiras com 100 (cem) unidades  

480 Desinfetante - embalagem com 5 litros Desinfetante eucalipto - embalagem com 5 litros 

481 Detergente - embalagem com 5 litros 

Detergente Líquido, Para Lavar Louças Manualmente, Neutro, Testado 
Dermatologicamente, Biodegradável, Concentrado, Com Aspecto Líquido 
Viscoso E Transparente, Embalado Em Frasco De 5 Litros, Em Plástico 
Flexível, Incolor, Resistente. 

482 Esponja verde/amarela (dupla face) 110x74x23 mm 

Esponja dupla face - Em espuma à base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina à prova d'água usada para limpeza em geral, com 
a principal característica de limpar a superfície sem riscá-la. Dimensão: 100 
mm x 74x23 mm.  

484 Flanela branca - 28x 38 cm 

Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, corante 
e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 cm x 28 cm. 
Pacote com 05 unidades  

486 
Guardanapo branco- 20x 22,5 cm Pacote com 50 
unidades 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 50 
unidades em cada pacote.  

491 
Mexedores de plastico para café GRANDE - pcte 
com 240 unidades 

Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, medida 
aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades.  

492 
Odorizador de ambiente aerosol - frasco com 400 
ml 

Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco ou 
similar.  



493 Pano de chão algodão- 40x60 cm 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, 
medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, 
com peso mínimo de 175 gramas. O pano deverá conter etiqueta de fábrica 
com a composição do tecido e metragem.  

494 Pano de prato- 70x50 cm 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, medindo 
0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g. O pano deverá conter 
etiqueta de fábrica indicando a composição do tecido e a metragem.  

495 
Papel higiênico 30 m x 10 cm - Folha Dupla branco 
Pctc/ 16 unidades 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m² a 21g/m², neutro, alta 
qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% 
celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente 
oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição 
homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo 
com 30metros, embalagem com 16 rolos .  

496 
Papel toalha interfolha luxo branco- fardo com 1000 
unidades 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m², cor branca, alta 
alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização 
de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas 
no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou 
abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primária: pacote com 
1000 folhas. 

501 Sabão em pó - Embalagem com 1 Kg 

Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador 
óptico, que tenha sua fórmula testada e aprovada por dermatologistas. Em 
pacote/caixa de 1 kg. 

502 Saco de Lixo - 100 litros - 25 unidades 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de 
largura x 105 cm de altura; espes-sura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado 
com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda 
contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e 
não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada 
saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a 
capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalados em pacotes com 
100 unidades. 

503 Saco de Lixo - 20 litros - 100 unidades 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de 
largura x 62 cm de altura; es-pessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado 
com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, 
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco 
individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade 
nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalados em pacotes com 
100 unidades . 

504 Saco de Lixo - 50 litros - 50 unidades   

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 
cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina 
termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda 
do conteúdo durante o manuseio; deve constar em cada saco 
individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade 
nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalados em pacotes com 
100 unidades. 

505 Vassoura cerda média 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas 
médias, ideal para pisos cerâmica.   

 
 
Joinville (SC), 16 de março de 2016. 
JOSÉ CHAVES 
Presidente do CISNORDESTE/SC 


