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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0104.0112020. 

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Mucambo-Ceará, por 
meio das SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DO TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, SECRETARIA DE ESPORTE, 
LAZER E JUVENTUDE, GABINETE DO PREFEITO, sediada na Av Construtor Gonçalo Vidal, s/n 
- Centro - Mucambo - Ceará, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por Item, nos termos do Decreto 10.024 
de 20 de Setembro de 2019, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078190 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.40612002) e as exigências estabelecidas neste Edital. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA 0210412020 ATÉ 1610412020 ÀS 08:30 
H (HORÁRIO DE BRASÍLIA) NO SITE BLL.ORG.BR . 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 1610412020 ÀS 08:30H (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09:00 H DO DIA 1610412020. 
REFERENCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br  

DO OBJETO 

	

1.1. 	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇOES DE EMPRESAS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA COZINHA, 
DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas 
abaixo: 

	

1.2. 	A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

	

1.3. 	O critério de julgamento adotado será o menor preço do Item, observadas as exigências 

o contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

	

2.1. 	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da Prefeitura para o exercício de 2020 e 2021, na classificação 
abaixo: 

SECRETARIA DE SAÚDE 06.01.10.122.0809.2.027 
HOSPITAL - MAC 06.01.10.302.1007.2.031 
ATENÇÃO BASICA 06.01.10.301.1012.2.030 	- 

VIGILANCIA EM SAÚDE 0601.10.305.1010.2.033 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.01.12.361.1203.2.017 

FUNDEB 0502.12.361.1001.2.024 

SEC ASSISTENCIA SOCIAL 0701.08.122.0804.2.034 

IGD SUAS 0701.08.244.0815.2.045 

SCFV/ PAIF 07.01 .08.241 .081 5.2.035 

CRIANÇA FELIZ 07.01.08.243.0815.2.069 

IGD/PBF 07.01.08.244.0815.2.040 

CULTURA 03.01.13.392.1303.2.005 

FINANÇAS 0801.04.122.0404.2.048 
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INFRAESTRUTURA 	 0901.04.122.1504.2.051 
AGRICULTURA 	 1001.20.122.2012.2.054 
ESPORTES 	 1201.27.122.2702.2.059 
GABINETE 	 0201.04.122.1003.2.002 

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 

DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões. 
3.3 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 

• 	recebimento das propostas. 
3.4 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela 
Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 
(ANEXO 04) e 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser 
identificada". Decreto 5.450105 art. 24 parágrafo 5 0 . 

3.5. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de 
taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 
regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 
3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime 
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade 
do desempate. Art. 44 e 45 da LO 12312006. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de m no 
preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
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4.2 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES: 
4.2.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bll.org.br . 
4.3 	A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, 
por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4 	O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 
4.5 	A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.6 	E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
4.7 	O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante; 
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, nos 
limites 	previstos 	da 	Lei 	Complementar 	n° 	123, 	de 	2006. 
(Explicação: Nos termos do art. 3°, §3 0  da Lei n. 8.24811991, a aquisição de bens e serviços de 
informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, poderá ser realizada na 
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico). 
4.13. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que 
lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei nQ 8.666193 e suas alterações posteriores; 
a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público o q 
estejam impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de s s 
órgãos descentralizados, quais sejam: 

1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 
II. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
iii. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
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IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
c) Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação, fusão, 
cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica isoladamente ou em consórcio, 
sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 
licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90,  seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão n° 74612014-TCU-Plenário). 
14.4. Para averiguação do disposto contido no item 14.14. a)" acima, as licitantes apresentarão 
junto aos documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada 
da Pessoa Jurídica, emitido via internet no sítio do https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/,  para 
comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito 
de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Ou tal consulta 
poderá ser realizada pela Equipe do Pregão, quanto da análise dos documentos de habilitação. 
14.15. Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação. 
14.16. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável (eis) técnicos(as) da 
licitante participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma 
delas poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio 
representante ou responsável técnico ambas serão excluídas do certame. 
14.17. E vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de 
(MUNICIPIO), Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público Municipal de (MUNICÍPIO), participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por 
interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitação; 
4.18 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contatobIl.orç4.br . 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. 	Os 	licitantes encaminharão, exclusivamente 	por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do 
recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 
dessa documentação. 
5.2. 	O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. 	As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1 0  da LC no 123, de 2006. 

5.4. 	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.5. 	Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a p 	os e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.6. 	Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 
5.7. 	Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. 	O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário do Item; 
6.1.2. Marca; 
6.2. 	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. 	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

• 	6.4. 	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. 	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
6.6. 	O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o 
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de 
preferência indicados no Termo de Referência. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

7.1. 	A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. 	O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. 	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
7.4. 	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5. 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do Item. 
7.6. 	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. 	O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. 	O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pen e 
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ab 	", em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

	

7.19 	O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 

	

7.20 	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

	

7.21 	Em relação a itens/lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 

	

7.22 	Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

	

7.23 	A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

	

7.24 	Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

	

7.25 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

	

7.26 	Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

	

7.27 	A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances). 

	

7.28 	Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 30 , § 20 , da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, suces i me 
aos bens produzidos: 
7.27.1. no pais; 
7.27.2. por empresas brasileiras;  
7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no P 
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7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
neste Edital. 
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. 	Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 70  e no § 90 do art. 26 do Decreto n.° 10.02412019. 
8.2. 	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2020 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.3. 	Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 

. 	8.4. 	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
8.5. 	O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via 
e-mail, no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6. 	O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta 
8.6.1.1.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 	 . 	.. 
8.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicaçao d 
margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por 	io 
eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento compro 	r da 

caracterização do produto manufaturado nacional. 
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8.8. 	O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender 
aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá 
usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
8.9. 	Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chal" a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LO n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.appstcugovbr/)  
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

• 	majoritário. 
9.1.2.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.2.2.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.2.3.0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.2. 	Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 
9.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.4 	Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 	ue s 
documentos que, pela própria natureza, com provada mente, forem emitidos somente em no 	da 
matriz. 
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9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.5 	Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
9.6 - HABILITAÇÃO JURIDICA: 
9.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.5.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br ; 
9.5.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
9.5.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.5.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.5.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
n°5.764, de 1971; 
9.5.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.5.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.6.1 	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.6.2 	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 0211012014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.6.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.6.4 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.6.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.6.6 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
9.6.7 	Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

9.7 	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.7.1 	Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, exp di 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física (artigo 31 da Lei n° 8.666193) em data não superior a 30 (trinta) dias; 
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9.7.2 	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, ja 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da 
licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos 
devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro 
Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto 
licitado, comprovado através do cálculo dos seguintes índices contábeis, devidamente assinado 
pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
9.7.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.7.2.2 E admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
9.7.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.8 	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

- Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando o fornecimento 
dos bens em julgamento. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da 
entidade expedidora e com identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser 
datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando 
às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente 
do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que prestou o fornecimento; 
c) descrição dos serviços/fornecimento; 
d) local e data da emissão do atestado; 
d) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
9.8.1. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 9.9.1, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 

• 	serviço respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
9.8.2 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.9 	A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.9.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado 
por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
9.11 	A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretarâ 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativ 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo pata, 
regularização. 
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9.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.13 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
9.14 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 
9.15 O licitante provisoriamente vencedor em um item/lote, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.15.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 
9.16 	Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 	A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5 0  da Lei n° 8.666193). 
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo 
à proposta de outro licitante. 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documento 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 DOS RECURSOS 

11.1 	Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
11.2.1 	Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11 .2.2 	A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
11.2.3 	Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

11.5-DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO (MEMORIAS RECURSAIS: 

11.5.1. Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina 
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes 
requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Mucambo; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 
domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo 
editalício; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra 
razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
11.6. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
11.7. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade 
competente a homologação do procedimento licitatório. 
11.8. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, 
encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do 
Decreto Federal n°. 10.02412019). 
11.9. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11 .10. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o 
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
11.11. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
11.12. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
11.13. Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente 
habilitado. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
Licitante. 
11.14. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico http://municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios 
do Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do 
sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando inform o 
pelo recorrente na peça recursal. 

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA 

12.1 	A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1 .2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1 1  da LC n° 12312006. 
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Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances. 
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 	O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

o 14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15 	DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
15.1 	Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
15.2 	O adjudicatário terá o prazo de 05 (dias) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2.1 	Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
15.2.2 	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.3 	O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
15.3.1 	referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993; 
15.3.2 	a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 
15.4 	a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666193 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
15.5 	O prazo de vigência da contratação será até 31 de Dezembro de 2020 prorrogável 
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
15.6 	Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documento 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
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16.1 	As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 	Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19 DO PAGAMENTO 

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1 	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
20.1.1 	Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3 Apresentar documentação falsa; 
20.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6 Não mantiver a proposta; 
20.1.7 Cometer fraude fiscal; 
20.1.8 	Comportar-se de modo inidôneo; 
20.1.9 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustifi cada mente. 
20.1.9.1 	Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

• 	condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
20.1.9.2 	O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
20.1.10Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
20.1.11 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
20.1.12 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
20.1.13 Impedimento de licitar e de contratar como Município e pelo prazo de até cinco anos; 
20.2 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
20.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.4 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prátiç, —d 

infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1 0  de agosto de 2013, como ato lesivo a 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias a 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, cor 
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despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
20.5 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1 0  de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
20.6 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
20.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 
20.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993. 
20.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem corno o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
20.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - 

DOE e Imprensas Oficial do Município. 
20.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

	

21.1 	Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacaomucambogmail.com , ou por petição dirigida ou protocolada no endereço José Av 
Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro - Mucambo - CE. 
21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço indicado no Edital. 
21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
21.7.9 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

	

22.1 	Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaç 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 
22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

• 	que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR , nos 
dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 
22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
22.12.1 	ANEXO 1 - Termo de Referência; 
22.12.2 	ANEXO II - Exigências para Habilitação; 
22.12.3 	ANEXO III - Modelo de proposta; 
22.12.4 	ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL 
22.12.5 	ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 
22.12.6 	ANEXO VI - Declaração Inidoneidade 
22.12.7 	ANEXO VII - Declaração Habilitação 
22.12.8 	ANEXO VIII - Declaração menor de idade; 
22.12.9 	ANEXO IX - Declaração ME/EPP 
22.12.10 	ANEXO X - Declaração Responsabilidade 
22.12.11 	ANEXO XI - Declaração Vínculo 
22.12.12 	ANEXO XII - Minuta da Ata do Registro. 
22.12.13 	ANEXO XIII - Minuta de Contrato (' 

. 

	

Mucambo-CEt91d4 Abril de 2020. 

Francisco Orécio de Almeida Aguiar 
Pregoeiro Oficial do Município 
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ANEXO 1 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES 
DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA 
COZINHA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE 

2— JUSTIFICATIVA 
2.1. A administração municipal de Mucambo vem desenvolvendo esforços no sentido de melhorar 
o atendimento à população, destarte, promove a aquisição deste objeto com fulcro de atender ao 
interesse público presente na necessidade da utilização desses insumos para atender os usuários 
dos serviços do nosso Município. Tem sido nossa preocupação dotar nosso município de 
infraestrutura básica em nossas unidades para podermos receber de forma adequada aqueles que 
procuram auxílio. 
2.2. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus 
Anexos, em itens justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, 
vez que vários fornecedores poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em 
dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de 
formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de 
qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo do fornecimento, o que fica 
sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. 
2.3. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1 0 , da Lei n° 8.668/1983, 
neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o 
caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e 
principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo 
licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as 
necessidades da Administração Pública. 
2.4. O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a celeridade, economia de escala, a 
eficiência na fiscalização de no máximo dois contratos e os transtornos que poderiam surgir com a 
existência de duas ou mais empresas para a execução e supervisão do serviço a ser prestado. 
Assim com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é imprescindível a licitação 
por grupo. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. TOTAL 
VALOR VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 
1 ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL 75G UNIDADE 2258 R$8,80 R$19.870,40 

2 ADESIVO 	REDONDO 	PARA 	FECHAR 	CARTA 
(AMARELO/DOURADO/PRATA) CARTELA 3348 R$4,16 R$13.936,05 

ALMOFADA PARA CARIMBO NO3 COM TINTA NA COR (AZUL, 
PRETA E VERMELHA) RECARREGÁVEL , CONFECCIONADA 

3 EM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO , EM ESTOJO PLÁSTICO UNIDADE 705 R$7,53 R$5.305,13 
COM TAMPA DE PLASTICO MEDINDO 9CM DE ALTURA E 
13CM DE LARGURA.  

APAGADOR COM BASE DE PLÁSTICO COM SUPORTE PARA 
4 PINCEL PARA QUADRO BRANCO E LOUSA, COM CARPETE UNIDADE 3577 R$6,78 R$24.234,18 

OU FELTRO DE 8MM, MEDINDO 15CM X 6CM X 4CM. 
APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, PORTÁTIL, COM NO 
MÍNIMO UMA ENTRADA, EM MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO, 

UNIDADE 2744 R$2,65 R$7.271,60 
MODELO SIMPLES, RETANGULAR, OU REDONDO, COM UMA 
LÂMINA DE AÇO AFIADA.  

6 
BANDEJA PORTA EXPEDIENTE EM ACRILICO CRISTAL 

UNIDADE 618 R$40,63 R$25.106,25 
TAMANHO OFICIO, 02 ANDARES 

7 BARBANTE DE SISAL ROLO COM 700G ROLO 774 R$19,63 R$15.189,75 

8 BEXIGA PCT COM 50 UNIDADES - CORES VARIADAS PACOTE 3710 R$7,51 R$27.871,38 

BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHO) PARA APAGAR 
9 TINTA DE CANETA E LÁPIS, NÃO TÓXICA, MEDINDO 45MM X UNIDADE 4071 R$0,91 R$3.714,79 

1 7M X 07MM.  

10 BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE E LAPISEIRA, UNIDADE 2635 R$100 , R$2.635,00  
MEDINDOAPROXIMADAMENTE31 MMX21 MMXO,7MM. 

11 BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS UNIDADE 3310 R$0,33 R$1.075,75 

12 
CADERNO 08 MATERIAS CAPA FLEXIVEL 160 FOLHAS COM UNIDADE 3438 R$12,95 R$44.522,10 
ESPIRAL,DIMENSOES2O3X28OMM 

CADERNO 	114 	BROCHURA, 	96 	FOLHAS 	PAUTADAS 	E 
UNIDADE 3026 R$4,81 R$14.562,63 

COSTURADAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: 140 X 200MM 

14 
CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA 200 FOLHAS, ESPIRAL UNIDADE 3028 R$17,19 R$52.043,75 
DIMENSOES 203 X 280 MM  

15 
CADERNO 	PEQUENO 	CAPA DURA 200 	FOLHAS COM UNIDADE 2930 R$8,23 R$24.099,25 
ESPIRAL,DIMENSÕES MÍNIMAS: 28OMM X200MM 

16 
CADERNO PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS COM ESPIRAL, UNIDADE 2090 R$6,19 R$12.931,88 
DIMENSÕES MÍNIMAS: 280MMX200MM 

CAIXAS 	PARA 	ARQUIVO 	MORTO 	EM 	PLÁSTICO 
17 (POLIETILENO), 	CORES 	VARIADAS, 	POLIONDA, 	PARA UNIDADE 2720 R$6,59 R$17.918,00 

DOCUMENTOS, MEDINDO 350MM X 250MMX 130MM.  
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7, PONTEIRA 
REMOVÍVEL EM METAL, CORPOMATERIAL 	PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, 	COR AZUL 	, 	 ESFERA 	DE 

18 TUNGSTÊNIO, APROXIMADAMENTE 140MM, COM TAMPINHA UNIDADE 7000 R$1,03 R$7.175,00 

INFERIOR SEM ROSCA NA MESMA COR DA TINTA, CARGA EM 
TUBO LÁSTICO DE 130,5MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA 
DO LUBRIFICANTE.  
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7, PONTEIRA 
REMOVÍVEL EM METAL, CORPOMATERIAL 	PLÁSTICO 

19 TRANSPARENTE, 	COR PRETA 	, 	 ESFERA 	DE UNIDADE 4100 R$1,03 R$4.202,50 

TUNGSTÊNIO, APROXIMADAMENTE 140MM, COM TAMPINHA 
INFERIOR SEM ROSCA NA MESMA COR DA TINTA, CARGA EM  
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TUBO LÁSTICci13o,5MM GRAVADO NO CORPO A MARCA 
DO LUBRIFICANTE. 

CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7, PONTEIRA 
REMOVÍVEL EM METAL, CORPOMATERIAL 	PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, 	COR VERMELHA 	, 	 ESFERA 	DE 

20 TUNGSTÊNIO, APROXIMADAMENTE 140MM, COM TAMPINHA UNIDADE 3050 R$1,03 R$3.126,25 
INFERIOR SEM ROSCA NA MESMA COR DA TINTA, CARGA EM 
TUBO LÁSTICO DE 130,5MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA 
DO LUBRIFICANTE. 

CANETA HIDROGRÁFICA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, 
CAIXA COM 12 UNIDADE, COM TINTA FLUORESCENTE À 
BASE DE ÁGUA, 	PONTA EM POLIETILENO, 	FILTRO DE 

21 POLIÉSTER, ESPESSURA DO TRAÇO: 2,5MM OU 5,0MM, CAIXA 1441 R$34,96 R$50.380,96 
CONTENDO 2,5G, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO 
FABRICANTE, MEDINDO 120MM DE COMPRIMENTO X 10MM 
DE DIÂMETRO. 
CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL 
PLÁSTICO, FORMATO DE CORPO CILÍNDRICO, ANATÔMICO, 

22 PONTA DE POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA GROSSA, 
COM CARGAS (AZUL,VERMELHO, PRETO), COM TINTA DE UNIDADE 2150 R$7,04 R$15.130,63 

SECAGEM 	RÁPIDA 	E 	REMOÇÃO 	COM 	FLANELA 	OU 
APAGADOR DE FELTRO/CARPETE.  

23 CANETA HIDROGRÁFICA ESCRITA FINA PONTA POROSA 
, ESTOJO COM 12 CORES. ESTOJO 1970 R$929 R$18.296,38 

CANETA HIDROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PONTA POROSA, 
ESTOJO COM 12 CORES. ESTOJO 1980 R$13,91 R$27.546,75 

CANETA PARA DVD/CD NAS CORES AZUL E PRETA, TINTA 
25 PERMANENTE, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A ÁGUA, UNIDADE 1340 R$4,10 R$5.494,00 

PONTA FINA. 

CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 NA COR PRETA, 
MEDINDO 210MM X 297MM, (PACOTE COM 100 UNIDADES)  

PACOTE 433 R$103,81 R$44.950,81 

CAPA 	PLÁSTICA 	PARA ENCADERNAÇÃO A4 	NA COR 
27 TRANSPARENTE, MEDINDO 210MM X 297MM, (PACOTE COM PACOTE 433 R$103,81 R$44.950,81 

100 UNIDADES)  

CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, MEDINDO 50CM X 
FOLHAS 6080 R$0,77 R$4.666,40 66CM, 120G,  

CARTOLINA DUPLA FACE DIVERSAS CORES, COM FORMATO 
29 50X65CM, 	GRAMATURA 	150G, 	ESPECIFICADO 	NA FOLHAS 6180 R$1,30 R$8.034,00 

EMBALAGEM - COR FORTE. 

CD-RW VIRGEM REGRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE 700M13 

30 OU 80 MIN DE TEMPO DE GRAVAÇÃO, VELOCIDADE DE 
UNIDADE 1300 R$`1,30 R$1.690,00 

GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 12X, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL. 

CLIPS 	110 	EM 	AÇO 	NIQUELADO, 	ANTI-OXIDANTE, 
CAIXA 1953 R$2,53 R$4.931,33 

EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.  

CLIPS 10/0 EM AÇO GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 120 CAIXA 1964 R$24,54 R$48.191,65 
UNIDADES  

CLIPS 	210 	EM 	AÇO 	NIQUELADO, 	ANTI-OXIDANTE, CAIXA 1432 R$3,01 R$4.313,90 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.  
CLIPS 	410 	EM 	AÇO 	NIQUELADO, 	ANTI-OXIDANTE, CAIXA 1431 R$3,61 R$5.169,49 
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES  

CLIPS 	610 	EM 	AÇO 	NIQUELADO, 	ANTI-OXIDANTE, 
CAIXA 1390 R$4,26 R$5.924,88 

EMBALAGEM COM 50 UNIDADES  

36 
CLIPS 	810 	EM 	AÇO 	NIQUELADO, 	ANTI-OXIDANTE, CAIXA 1286 R$4,81 R$6.188,88 
EMBALAGEM COM 180 UNIDADES APROXIMADAMENTE  

COLA BRANCA TUBO 	DE 90G, 	COMPOSIÇÃO 	RESINA 
SINTÉTICA, 	GLICERINA, 	ÁGUA 	E 	CONSERVANTES, UNIDADE 3560 R$2,74 R$9.745,50 
APLICAÇÃO EM PAPEL, ATÓXICA, 	NÃO INFLAMÁVEL, 	E 
TRANSPARENTE AO SECAR,  
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38 COLA COLORIDA 06 FRASCOS COM 25G - CORES SORTIDAS. CAIXA 2843 R$10,30 R$29.282,90' 

COLA COLORIDA 06 FRASCOS COM GLITER COM 25G - 

CORES SORTIDAS. CAIXA 1578 R$11,29 R$`17.811,68 

COLA PLÁSTICA EM BASTÃO TUBO COM 1OG, COMPOSTA DE 
40 GLICERINA, E RESINA SINTÉTICA, NÃO TÓXICA, COLAGEM UNIDADE 1932 R$3,74 R$7.220,85 

INSTANTÂNEA, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, 

41 COLA PLÁSTICA PARA ISOPOR/EVATUBO COM 90G UNIDADE 3110 R$4,38 R$13.606,25 
42 COLA SILICONE QUENTE BASTÃO FINO 01 KG PACOTE 2870 R$48,06 R$137.939,38 
43 COLA SILICONE QUENTE BASTÃO GROSSO 01 KG PACOTE 1121 R$48,06 R$53.878,06 

CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE RESINA TUBO COM 18M1-, - 

ÁGUA E PIGMENTOS BRANCOS, ATÓXICO, INODORO, NÃO 
RESSECANTE, PINCEL DE APLICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE 

44 ERROS ESFEROGRÁFICOS, DIDATILOGRÁFICO, XEROX, FAX, UNIDADE 3100 R$3,25 R$10.075,00 
IMPRESSORA, 	COM 	DADOS 	DE 	IDENTIFICAÇÃO 	DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO 
E PRAZO DE VALIDADE 

E.V.A CORES SORTIDAS ATOALHADO, TAMANHO 40 X 48 FOLHAS 5110 R$3,28 R$16.735,25 

46 E.V.A ESTAMPADO TAMANHO 4OX48 FOLHAS 3910 R$7,96 R$31.133,38 

47 E.V.A GRANDE CORES SORTIDAS, TAMANHO 40 X 60 FOLHAS 3810 R$4,40 R$16.764,00 

ELÁSTICO AMARELO OURO N.° 18 PACOTE DE 500G (LIGA DE 
BORRACHA SINTÉTICA).  PACOTE 529 R$16,11 R$8.523 , 51 

49 ENVELOPE CARTA MEDINDO 1 14MM X 162MM, COR BRANCA UNIDADE 7340 R$0,45 R$3.266,30 

ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL 260MM X 360MM, 
50 TIPO 	SACO 	COMUM, 	(PACOTE 	CONTENDO 	100 PACOTE 745 R$43,88 R$32.686,88 

UNIDADES/ENVELOPE)  
ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL 	310MM X 410MM, 

51 TIPO 	SACO 	COMUM, 	(PACOTE 	CONTENDO 	100 PACOTE 740 R$51,50 R$38.110,00 
UNIDADES/ENVELOPE)  
ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL 370MM X 450MM, 

52 TIPO 	SACO 	COMUM, 	(PACOTE 	CONTENDO 	100 PACOTE 620 R$57,19 R$35.456,25 
UNIDADES/ENVELOPE)  

ENVELOPE EM PAPEL KRAFT OURO 176MM X 250MM, TIPO 
53 SACO COMUM, COR AMARELA. (PACOTE CONTENDO 10 PACOTE 2940 R$8,75 R$25.725,00 

UNIDADES/ENVELOPE)  

ENVELOPE EM PAPEL KRAFT OURO 176MM X 250MM, TIPO 
54 SACO COMUM, 	COR AMARELA. (PACOTE CONTENDO 10 PACOTE 3010 R$8,75 R$26.337,50 

UNIDADES/ENVELOPE)  

ENVELOPE EM PAPEL KRAFT OURO 240MM X 340MM, TIPO 
55 SACO 	COMUM, 	(PACOTE 	CONTENDO 	10 PACOTE 3010 R$10,23 R$30.777,25 

UNIDADES/ENVELOPE)  
ENVELOPE EM PAPEL KRAFT OURO 240MM X 340MM, TIPO 

56 SACO 	COMUM, 	MEDINDO 	(PACOTE 	CONTENDO 	10 PACOTE 2990 R$10,23 R$30.572,75 
UNIDADES/ENVELOPE)  
ENVELOPE SACO BRANCO OFFSET 240MM X 340MM. 

PACOTE 1585 R$38,44 R$60.923,44 
(PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES/ENVELOPE)  

58 
ETIQUETA ADESIVA CAIXA COM 100 FOLHAS A4, CONTENDO CAIXA 529 R$92,81 R$49.097,81 
20 ETIQUETAS EM CADA FOLHA  

ETIQUETA AUTO ADESIVA P/ FORMULÁRIO CONTÍNUO 3 CAIXA 375 R$312,81 R$117.304,69 
CARREIRAS - 107X36,1 CAIXA COM 12.000 UNIDADES  

EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM TIPO ESPÁTULA, EM AÇO 
60 CROMADO, 	MEDINDO: NÃO INFERIOR A 15CM E NÃO UNIDADE 246 R$4,21 R$1.036,28 

SUPERIOR A 15,5CM.  

61 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA, EM AÇO CROMADO UNIDADE 231 R$5,29 R$1.221,41 

62 FITA ADESIVA COLORIDA 50MM X 15M ROLO 531 R$15,60 R$8.283,60 

63 
FITA ADESIVA MATERIAL DE PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA, ROLO 1825 R$37,13 R$67.753,13 
ROLO DE 38MM X 50M, COM 80G.  
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FITA ADESIVA TRANSPARENTE (TIPO DUREX)12 X 30 MM, 
DORSO 	EM 	CELOFANE 	E 	ADESIVO 	EM 	RESINA 	DE 

64 BORRACHA NATURAL. EMBALAGEM EM ROLO COM DADOS ROLO 2505 R$2,46 R$6.168,56 
DE 	IDENTIFICACAO 	DO 	PRODUTO 	E 	MARCA 	DO 
FABRICANTE. 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 MM, DORSO EM 

65 CELOFANE E ADESIVO EM RESINA DE BORRACHA NATURAL. 
EMBALAGEM EM ROLO COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO ROLO 1295 R$3,11 R$4.030,69 

PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 50MM X 50 M, 
DORSO 	EM 	CELOFANE 	E ADESIVO 	EM 	RESINA 	DE 

66 BORRACHA NATURAL. EMBALAGEM EM ROLO COM DADOS ROLO 1260 R$8,18 R$10.300,50 
DE 	IDENTIFICACAO 	DO 	PRODUTO 	E 	MARCA 	DO 
FABRICANTE. 

67 FITA COLOR PRINT LX 300/MX8O ROLO 1700 R$2806 R$47.706,25 

68 FITA DECORATIVA 30MM X 50MTS CORES VARIADAS, ROLO 2890 R$22,81 R$65.928,13 
FITA DE CETIM NA COR AZUL, UTILIZADA PARA DIVERSAS ' FINALIDADES, COMO LAÇÕS , DECORAÇÃO DE AMBIENTES, 

69 ARTESANATO, FITA DE EXCELENTE QUALIDADE, LARGURA ROLO 1080 R$4,85 R$5.238,00 
10MM, 	COMPRIMENTO 	1OM, 	COMPOSIÇÃO 	: 	100% 
POLIESTER. 
FITA DE CETIM NA COR ROSA, UTILIZADA PARA DIVERSAS 
FINALIDADES, COMO LAÇÕS, DECORAÇÃO DE AMBIENTES, 

70 ARTESANATO, FITA DE EXCELENTE QUALIDADE, LARGURA ROLO 1080 R$4,85 R$5.238,00 
10MM, 	COMPRIMENTO 	1OM, 	COMPOSIÇÃO 	100% 
POLIESTER.  
FITA DE CETIM NA COR VERMELHA 	UTILIZADA PARA 
DIVERSAS FINALIDADES , COMO LAÇÕS , DECORAÇÃO DE 

71 AMBIENTES 	, 	ARTESANATO 	, 	FITA 	DE 	EXCELENTE ROLO 1080 R$4,85 R$5.238,00 
QUALIDADE 	, 	LARGURA 	10MM, 	COMPRIMENTO 	1OM, 
COMPOSIÇÃO: 1 00% POLIESTER.  
FITA DE 	CETIM 	NA COR AMARELA, 	UTILIZADA PARA 
DIVERSAS FINALIDADES , COMO LAÇÕS , DECORAÇÃO DE 

72 AMBIENTES 	, 	ARTESANATO 	, 	FITA 	DE 	EXCELENTE ROLO 1080 R$4,85 R$5.238,00 
QUALIDADE 	, 	LARGURA 	10MM, 	COMPRIMENTO 	1OM, 
COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER.  
GIZ DE CERA ESTOJO COM 12 CORES, DESTINADO A 
CRIANÇAS, 	FORMATOS 	REDONDO, 	DIMENSÕES 

73 APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 12,5X15,2X1,7CM (AXLXP) CAIXA 2940 R$426 R$12.531,75 
PESO APROXIMADO: 154G, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A 
CONTAR 	DA 	DATA 	DE 	ENTREGA, 	COM 	SELO 	DE 
SEGURANÇA INMETRO.  
GLITTER ESCOLAR TUBO CONTENDO 03 GRS - CORES 

UNIDADE 4040 R$3,10 R$12.524,00 
SORTIDAS  
GRAMPEADOR DE MESA PARA 25 FOLHAS, ESTRUTURA 
METÁLICA, DURÁVEL PARA GRAMPEAR, GRAMPOS 2616, 

75 CAPACIDADE 	PARA 	8 	FOLHAS 	DE 	75G/M2 	(GRAMPO UNIDADE 1045 R$29,44 R$30.762,19 
ABERTO), 25 FOLHAS DE 75G/M 2  (GRAMPO FECHADO), 
ACABAMENTO CROMADO.  
GRAMPEADOR MEDIa GRAMPOS 23/13 PARA ATÉ 60 
FOLHAS 	COM 	ESTRUTURA 	METÁLICA 	DE 	ALTA 

76 RESISTÊNCIA, EM PINTURA EPÓXI, BASE DE BORRACHA, UNIDADE 952 R$97,38 R$92.701,00 

SISTEMA SIMPLESDE RECARGA ATRAVÉS DA TRASEIRA DO 
PRODUTO.  
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 9112 PARA ATÉ 100 FOLHAS, 
COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, EM 
PINTURA EPÓXI, GRAMPEIA EM DISTÂNCIA DE 7MM A 70MM UNIDADE 597 R$133,56 R$79.736,81 
DA BORDA DO PAPEL, BASE DE BORRACHA, SISTEMA 
SIMPLES 	DE RECARGA ATRAVÉS DA TRASEIRA DO 
PRODUTO.  

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 



GRAMPO PARA. GRAMPEADOR TAMANHO 9112 EM METAL, 
78 TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, CAIXA COM 5.000 CAIXA 926 R$24,31 R$22.513,38 

UNIDADES. 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 10618 EM METAL, 
79 TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CAIXA COM CAIXA 865 R$27,31 R$23.625,31 

5.000 UNIDADES. 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23113 EM METAL, 
80 TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,, CAIXA COM CAIXA 885 R$9,45 R$8.363,25 

1.000 UNIDADES. 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 2616 EM METAL, 
81 TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, , CAIXA COM CAIXA 977 R$7,70 R$7.522,90 

5.000 UNIDADES. 

82 ISOPOR 15 MM DE EXPESSURA FOLHAS 2870 R$6,75 R$19.372,50 
83 ISOPOR 25 MM DE EXPESSURA FOLHAS 2670 R$8,69 R$23.195,63 

LÂMINA PARA ESTILETE (ESTREITO) MEDINDO 9MM EM AÇO 
DIVIDIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 230 R$29,50 R$6.785,00 

85 LÂMINA PARA ESTILETE (LARGO) MEDINDO 18MM EM AÇO 
DIVIDIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 230 R$40 88 R$9.401,25   

86 LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES CAIXA 3250 R$7,11 R$23.115,63 

87 LÁPIS P/ PINTURA FACIAL CAIXA COM 6 UNID CAIXA 1070 R$75,00 R$80.250,00 
LÁPIS 	PRETO 	N° 	2 	COM 	NO 	MÍNIMO 	17CM 	DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA, FORMATO CILÍNDRICO, SEM 

88 
BORRACHA, 	REVESTIDO 	EM 	MADEIRA, 	PINTADO, 

UNIDADE 8110 R$044 R$352785 
EXTERNAMENTE 	EM 	COR 	ÚNICA, 	COMPOSIÇÃO: 
PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E PARAFINA 
SINTÉTICA, GRAFITE INTEIRIÇO.  
LIVRO ATA 	COM 	100 	FOLHAS 	PAPEL OFF-SET COM 
GRAMATURA DE 54G, COMPRIMENTO DE 230MM, LARGURA 

89 170MM, TIPO CAPA DURA, COM FOLHAS PAUTADAS E UNIDADE 1325 R$27,06 R$35.857,81 
NUMERADAS 	SEQUENCIALMENTE. 	MATERIAL DA CAPA: 
PAPELÃO.  
LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA: 

UNIDADE 1827 R$22,96 R$41.952,49 
31OMM X 217MM, MIOLO: 300MM X 211 MM  
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 
FOLHAS, 	PAPEL OFF-SET, COM GRAMATURA DE 54G, 

91 COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 170MM, TIPO 	CAPA UNIDADE 848 R$22,41 R$19.005,80 
DURA, 	COM 	FOLHAS 	PAUTADAS 	E 	NUMERADAS 
SEQUENCIALMENTE. MATERIAL DA CAPA: PAPELÃO.  
MASSA DE MODELAR CAIXA DE 90G COM 6 UNIDADES EM 
CORES VARIADAS, SUPER MACIA, NÃO ESFARELA, NÃO 

92 
GRUDA, NÃO MANCHA AS MÃOS, NÃO ENDURECE, SEM CAIXA 1150 R$454 R$5.218,13 
GLITER. PRODUTO ATÓXICO. COM  SELO DE SEGURANÇA DO 
INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  

MOLHA DEDO PESO LÍQUIDO 12G, CREME ESPECIAL PARA 
MANUSEIO DE DINHEIRO, PAPÉIS, ETC, BASE E TAMPA EM UNIDADE 297 R$6,49 R$1.926,79 
PLÁSTICO 	RÍGIDO, 	NÃO 	MANCHA, 	NÃO 	TÓXICO, 	SEM 
GLICERINA, /ESTOJO.  

PAPEL 40KG, TIPO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CORES RESMA 3185 R$6,63 R$21.100,63 
SORTIDAS, RESMA COM 50 FOLHAS  

PAPEL 60KG, TIPO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CORES RESMA 3065 R$8,73 R$26.742,13 
SORTIDAS, RESMA COM 50 FOLHAS  

96 PAPEL CARBONO AZUL A4, CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 115 R$37,69 R$4.334,06 

PAPEL CONTACT PLÁSTICO ADESIVO ROLO COM DIMEÇÕES ROLO 1565 R$60,25 R$94.291,25 
DE 45MMX2 5M  __ _______ __________ 

98 PAPEL CREPOM COLORIDO 0,48X2M (CORES SORTIDAS) FOLHAS 3502 R$1 ,26 R$4.421 ,28 

1 
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PAPEL DE CELULOSE VEGETAL TIPO A4 RECICLADO, COM 
GRAMATURA DE 75G, MEDINDO 210MM X 297MM, RESMA 

99 COM 500 FOLHAS, EMBALAGEM 	EM 	MATERIAL RESMA 1631 R$33,13 R$54.026,88 
IMPERMEÁVEL, 	CONTRA 	UMIDADE 	E CONTENDO A 
MARCA DO FABRICANTE. 
PAPEL DE CELULOSE VEGETAL TIPO A4 SUPER BRANCO, 
COM GRAMATURA DE 75G, MEDINDO 210MM X 297MM, 

100 RESMA COM 500 FOLHAS, EMBALAGEM 	EM 	MATERIAL RESMA 16552 R$27,56 R$456.214,50 
IMPERMEÁVEL, 	CONTRA 	UMIDADE 	E CONTENDO A 
MARCA DO FABRICANTE. 
PAPEL DUPLEX A4, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 20 
FOLHAS PACOTE 1703 R$25,75 R$43.852,25 

102 PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 210 X 297MM GRAMATURA 
180GM 2. PACOTE COM 50 FOLHAS PACOTE 1047 R$61,38 R$64.259,63 

PAPEL LAMINADO 48X60, IMPRESSO COM CORES VIVAS E 

103 DE 	BRILHO 	INTENSO 	PROPORCIONANDO 	EXCELENTE 
FOLHAS 2600 R$1,38 R$3.575,00 ASPECTO VISUAL COM GRAMATURA DE 60GR / M2, CORES 

DIVERSAS  
PAPEL MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 66MM X 

FOLHAS 2500 R$0,82 R$2.050,00 96MM 

105 PAPEL 	SEDA 	CORES 	SORTIDAS, 	MEDINDO 
FOLHAS 1400 R$0,51 R$710,50 APROXIMADAMENTE 48X60CM 

106 PAPEL VELUDO CORES SORTIDAS FOLHAS 1800 R$1,40 R$2.520,00 

PASTA 	ARQUIVO 	TIPO 	SUSPENSA 	MATERIAL 	KRAFT, 
MEDINDO 	240MM 	DE 	LARGURA, 	365MM 	DE 	ALTURA, 

107 PRENDEDOR INTERNO TRILHO, GRAMATURA 250G, COM UNIDADE 2758 R$3,63 R$9.997,75 
VISOR PLÁSTICO, HASTE EM METAL PRESA COM REBITES E 
GARRAS DE METAL REVESTIDAS EM PLÁSTICO. 

PASTA 	CATÁLOGO 	TAM 	A4 	COM 	100 	ENVELOPES 
108 PLÁSTICOS, 	ETIQUETA 	DE 	IDENTIFICAÇÃO, 	PINOS 	DE UNIDADE 1163 R$49,88 R$58.004,63 

METAL, GRAMATURA DE 250G. 

PASTA CLASSIFICADOR CARTAO DUPLO, PASTA DOBRADA 

109 EM CARTÃO DUPLO 480G, LOMBO REGULÁVEL, COM UNIDADE 2440 R$6,15 R$15.006,00 
IMPRESSÃO OU SEM IMPRESSÃO. GRAMPO PLÁSTICO OU 
MOLA ESPIRAL, PARA CLASSIFICAR DOCUMENTOS  
PASTA PARA ARQUIVO TIPO AZ LOMBO ESTREITO, NA COR 
PRETA, MATERIAL CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, COM 

110 MOLA RESISTENTE E FERRAGEM PRESA POR 04 REBITES, UNIDADE 3520 R$10,95 R$38.544,00 
MEDINDO 350MM DE ALTURA X 280MM DE LARGURA X 50MM 
DE LOMBADA.  
PASTA PARA ARQUIVO TIPO AZ LOMBO LARGO, NA COR 
PRETA, MATERIAL CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, COM 

111 MOLA RESISTENTE E FERRAGEM PRESA POR 04 REBITES, UNIDADE 3080 R$12,06 R$37.152,50 
MEDINDO 350MM DE ALTURA X 280MM DE LARGURA X 80MM 
DE LOMBADA.  

112 
PASTA 	PLÁSTICA 	TIPO 	CANALETA 	TRANSPARENTE UNIDADE 3030 R$3,34 R$10.112,63 
TAMANHO A4, GRAMATURA 250G.  

113 PASTA POLIONDA LARGA, TAMANHO 5,5 CM COM ELÁSTICO UNIDADE 2550 R$7,18 R$18.296,25 

PASTA 	SANFONADA 	A4, 	TIPO 	ACORDEON 	COM 	12 
UNIDADE 1920 R$28,13 R$54.000,00 

DIVISORIAS E INDICADORES COM ELÁSTICO  

PEN-DRIVE 	16 	GB 	OU 	SUPERIOR. 	EMBORRACHADO. 

115 
SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS VISTA, XP UNIDADE 285 R$54,13 R$15.425,63 
(SP1, SP2), 2000 (SP4) / MAC OS X 10.3 E SUPERIOR, LINUX 
2.6 E SUPERIOR. CONEXÃO USB.  

PEN-DRIVE 4 GB OU SUPERIOR. EMBORRACHADO. SISTEMA 

116 
OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS VISTA, XP (SP1, UNIDADE 250 R$33,13 R$8.281,25 
SP2), 2000 (SP4) / MAC OS X 10.3 E SUPERIOR, LINUX 2.6 E 
SUPERIOR. CONEXÃO USB.  
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PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS, TAMANHO 
117 PEQUENO, EM METAL RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE, UNIDADE 262 R$29,69 R$7.778,13 

COM 02 FUROS, PERFURAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS. 

PERFURADOR PARA PAPEL PARA 100 FOLHAS, TAMANHO 
118 GRANDE, EM METAL RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE, COM UNIDADE 120 R$314,38 R$37.725,00 

02 FUROS, PERFURAR NO MÍNIMO 100 FOLHAS. 

119 PILHAAA RECARREGÁVEL C/4 UNID COM CARREGADOR UNIDADE 342 R$79,75 R$27.274,50 

120 PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO PALITO AAA. EMBALAGEM 
COM 02 UNIDADES. PACOTE 1175 R$9,64 R$11.324,06 

PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO PEQUENO AA. EMBALAGEM 
COM 02 PACOTE 1125 R$9,64 R$10.842,19 

PINCEL ATÔMICO NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO, 
122 MARCADOR PARA PAPEL, COM PONTA POROSA E TINTA UNIDADE 2085 R$4,05 R$8.444,25 

PERMANENTE. 

123 PINCEL DE PELO CHATO N.° 02 UNIDADE 1470 R$2,85 R$4.189,50 
124 PINCEL DE PINTURA ESPESSURA FINA CHATO 484 N°4 UNIDADE 970 R$3,66 R$3.552,63 

PINCEL DE PINTURA ESPESSURA GROSSO CHATO 484 N°12 UNIDADE 971 R$4,13 R$4.005,38 
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, POTENCIA 40W, 1101220V 
BIVOLT UNIDADE 295 R$28,13 R$8.296,88 

127 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, POTENCIA 40W, 1101220V 
BIVOLT UNIDADE 195 R$26,25 R$5.118,75 

PORTA/CANETA/LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE CONJUGADO (3 EM 
1) EMACRILICO, MEDINDO 140MMX120MMX7OMM UNIDADE 452 R$27,29 R$12.333,95 

129 PRANCHETA EM MDF COM PEGADOR DE METAL, MEDINDO 
UNIDADE 1050 R$16,25 R$17.062,50 216MM X 356MM. 

RÉGUA EM MATERIAL ACRILICO DE 30CM, MILIMETRADA, 
130 COM 	LARGURA APROXIMADA DE 	3,5CM, 	FLEXÍVEL 	E UNIDADE 1760 R$1,08 R$1.892,00 

TRANSPARENTE.  
RÉGUA EM MATERIAL ACRÍLICO DE 50CM, MILIMETRADA, 

131 COM 	LARGURA APROXIMADA 	DE 	3,5CM, 	FLEXIVEL 	E UNIDADE 1220 R$2,69 R$3.278,75 
TRANSPARENTE.  
SUPORTE PARA FITAS ADESIVAS PEQUENA DE 12MM DE 
LARGURA 	EM 	POLIESTIRENO, 	COM 	BASE 	É 

132 ANTIDERRAPANTE E SEU CORTANTE DE FITA É DE AÇO  UNIDADE 102 R$44,13 R$4.500,75 
INOX, 	ALÉM 	DE 	SER 	RECUADO, 	GARANTINDO 	MAIS 
SEGURANÇA E CONFORTO NO USO  

1 . TESOURA DE PICOTAR 13 CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL 
UNIDADE 492 R$3050 R$15.006,00 

CABO DE PLÁSTICO  
TESOURA GRANDE 21CM, COM CABO ANATÔMICO EM 

134 
POLIPROPILENO 	PRETO, 	PARAFUSO 	EM 	AÇO 	INOX 

UNIDADE 863 R$19,63 R$16.936,38 
REFORÇADO E LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CORTAR 
PAPEL  

TINTA GUACHE, KIT COM 6 CORES (BRANCO, PRETO, AZUL, 
AMARELO, VERDE E VERMELHO), FRASCO INQUEBRÁVEL DE 

135 
250G COM TAMPA DE ROSCA, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM CAIXA 1794 R$4,15 R$7.445,10 d 
ÁGUA, 	CORES 	MISCÍVEIS 	ENTRE 	SI, 	COM 	SELO 	DE 
SEGURANÇA DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 
ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  

TINTA PARA CARIMBO FRASCO PLÁSTICO COM 42M1-, 

136 
CORES 	AZUL, 	PRETA 	E 	VERMELHA, 	SEM 	ÓLEO, 	

. TUBO 665 R$7,61 R$5.062,31 
COMPOSIÇÃO: 	TINTA À 	BASE 	DE ÁGUA, 	CORANTES, 
SOLVENTES E ADITIVOS  
TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO FRASCO 

137 20ML CORES (AZUL, VERMELHA E PRETA). (TIPO PIT STOP, UNIDADE 1695 R$9,60 R$16.272,00 

RADEX, OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).  

TINTA PARA TECIDO FOSCA TUBO COM 37 ML, CAIXA COM CAIXA 1940 R$51,96 R$100.807,25 138 
12 CORES SORTIDAS  

139 TNT LARGURA 	1,40 ROLO COM 50 METROS CORES ROLO 280 R$254,00 R$71.120,00 
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140 EVA COM GLITER TAMANHO 48X48 CORES VARIADAS UND 200 R$8,10 R$1.620,00 

141 TECIDO CHITA 100% ALGODÃO EM ESTAMPAS GRANDES E 
VARIADAS METRO 100 R$15,80 R$1.580,00 

142 TECIDO OXFORD VERMELHO 50X150CM ROLO 1 R$550,75 R$550,75 

143 TECIDO CETIM COM ELASTANO 50X150 CM (VIOLETA, AZUL 
TURQUESA, VERMELHO BORDO, BRACO E MOSTARDA. ROLO 35 R$32,25 R$1.128,75 

TECIDO MALHA HELANCA 50X1,60M (CINZA CHUMBO, ROSÉ, 144 
VERDE MUSGO E PRETO)  ROLO 34 R$27,81 R$945,63 

145 FELTRO LISO 50CMX1 ,40M CORES VARIADAS METRO 90 R$5,86 R$527,63 

146 COLA DE SILICONE LÍQUIDA C/100 ML CX COM 12 UNIDADES CAIXA 46 R$100,50 R$4.623,00 

147 ENVELOPE EM PAPEL COLORIDO 11X16 - 80 GRAMAS 	- 

CAIXA 95 R$52,75 R$5.01 1,25 
(CAIXA COM 100 UNIDADES-CORES DIVERSAS) 
ÁCIDO 	MURIÁTICO 	LÍQUIDO, 	GARRAFA PLÁSTICA COM 
1000M1_, COMPOSTO DE HCL + H2O, PARA LIMPEZA EM 
GERAL, COM A INDICAÇÃO DO 	REGISTRO DO PRODUTO 

p148 JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA  EBL 
LITRO 3280 R$4,65 R$15.252,00 

DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, 
NÚMERO DO LOTE, INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS. (1 
LITRO), QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ 
APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE.  
ÁGUA SANITÁRIA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1000 ML, 
TAMPA LACRADA, TEOR DE CLORO DE ACORDO COM O 
LIMITE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE (2,0% P/P A 25% P/P). 

149 REGISTRO 	DO 	MINISTÉRIO 	DA 	SAÚDE, 	QUÍMICO UNID 13950 R$3,93 R$54.753,75 
RESPONSÁVEL, 	COMPOSIÇÃO 	E 	INFORMAÇÕES 	DO 
FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. QUANDO DA 
ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 
80% DO PRAZO DE VALIDADE  
ÁLCOOL GEL 70 GL EMBALAGEM DE 500 ML SOLUÇÃO 
ANTISEPTICA COM EFEITO ANTIFUNGICO E BACATEREZIDA: 
USO EM ANTISSEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE AGUA E 
PAPEL , PH NEUTRO , EMBALAGEM 500ML , EMBALAHEM 
COMTENTO: NUMERO DE LOTE IMPRESSO NO ROTULO DA 

150 
EMBALAGEM 	NOME 	E 	REGISTRO 	DE 	QUIMICO UNID 4500 R$8,59 R$38.643,75 
RESPONSÁVEL 	PELO 	PRODUTO, 	INDENTIFICAÇÃO 	DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. 
O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO 
MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA , QUANDO DA ENTREGA 1 

O PRODUTO DEVERA APRESENTAR , NO MINIMO , 80% DO 
PRAZO DE VALIDADE.  
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, EM CAMADAS CONTÍNUAS EM 
FORMA 	DE 	ROLO 	(MANTA), 	PROVIDO 	DE 	PAPEL 
APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO 

151 
DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, ROLO 1750 R$25,44 R$44.515,63 
BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER 
IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MÍNIMO 
80% DE BRANCURA). EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 
INDIVIDUAL  
AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 
VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO DE 2 
LITROS, COM TAMPA ABRE E FECHA COM LACRE DE 

152 ROSQUEAR. 	A 	EMBALAGEM 	DEVERÁ 	CONTER UNID 1400 R$8,54 R$11.952,50 

EXTERNAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  
BALDE 15 LITROS, PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM 

153 ARAME GALVANIZADO E CAPACIDADE PARA 15 LITROS, UNID 431 R$13,00 R$5.603,00 

CORES VARIADAS. _____ ______ 

5 
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BALDE 20 LITROS,PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM 
154 ARAME GALVANIZADO E CAPACIDADE PARA 20 LITROS, UNID 471 R$16,19 R$7.624,31 

CORES VARIADAS. 

BALDE 10 LITROS, PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM 
155 ARAME GALVANIZADO E CAPACIDADE PARA 10 LITROS, UNID 395 R$11,13 R$4.394,38 

CORES VARIADAS. 

BALDE 20 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 

156 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS, SEM TAMPA, COM 
ALÇA DE METAL PARA TRANSPORTE, COM ESTRUTURA UNID 350 R$169  ,1  R 5.665,63 
REFORÇADA.  
CARRINHO/BALDE 	FUNCIONAL 	PARA 	LIMPEZA 	COM - 

ESPREMEDOR 	VERTICAL, 	COM 	CAPACIDADE 	DE 
APROXIMADAMENTE 	32 	LITROS. 	COMPOSIÇÃO: 

157 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. RODÍZIOS GIRATÓRIOS 
E RODAS PLÁSTICAS. ACOMPANHA : MOP ÚMIDO PONTA UNID 93 R$773,75  R 71 958 75 

CORTADA NO MÍNIMO 320G; CABO TELESCÓPICO COM NO 
MÍNIMO DE 1,40 M E PLACA SINALIZADORA PARA PISO 
MOLHADO. 
DISPENSER 	HIGIENIZADOR, 	MATERIAL 	PLÁSTICO 	ABS, 
CAPACIDADE DE 800M1-, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR 

158 BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNID 232 R$65,00 R$15.080,00 
VISOR 	FRONTAL 	PARA 	SABONETE 	LÍQUIDO 	COM 
RESERVATÓRIO E COM CHAVE.  
DISPENSER PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, BASE E 
TAMPA EM ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA; 
CORES: FRENTE BRANCA E BASE CINZA OU BEGE; MEDIDAS 

159 APROXIMADAS: 27,6 X 26,5 X 11,4CM; FECHAMENTO COM 
UNID 216 R$7081 R$15.295,50 

CHAVE. CAPACIDADE: PAPEL HIGIÊNICO EM ROLOS DE ATÉ 
600 	M. 	VALIDADE 	INDETERMINADA. 	MARCAS 	DE 
REFERÊNCIA: 	PREMISSE, 	COLUMBUS, 	TRILHA, 	OU 
EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE  

DISPENSER PARA PAPEL TOALHAS EM FOLHAS. MATERIAL 
PLÁSTICO ABS FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE: 
600 FOLHAS PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DE 2 OU DE 3 

160 DOBRAS. MEDIDAS: ALTURA: 29 CM, LARGURA: 25,5 CM E UNID 228 R$70,81 R$16.145,25 
COMPRIMENTO: 	13,5 	CM. 	VALIDADE 	INDETERMINADA. 
MARCAS DE REFERÊNCIA: PREMISSE, COLUMBUS, TRILHA, 
OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE 

CERA 	INCOLOR 	FRASCO 	COM 	750M1-, 	COMPOSIÇÃO: 
CARNAÚBA, 	CERA 	MICROCRISTALINA, 	PARAFINA, 

161 
SOLVENTES 	ALIFÁTICOS, 	ÁGUA, 	EMULSIFICANTE, 

2125 R$8,74 R$18.56 ,1 
TENSOATIVO 	ANIÔNIO, 	SILICONE, 	CONSERVANTE, 
COADJUVANTE, ÓLEO DE PINHO, CORANTE E ESSÊNCIA. 
INFORMAÇÃO ADICIONAL: IDEAL PARA LAJ  
CESTO DE LIXO C/ TAMPA E PEDAL 10 LITROS, 	DE 

UNID 343 R$42,13 R$14.448,88 
POLIPROPILENO COM LATERAIS FECHADA.  

CESTO DE LIXO C/ TAMPA E PEDAL 40 LITROS, DE INOX COM UNID 270 R$131,25 R$35.437,50 
LATERAIS FECHADA  

CESTO 	DE 	LIXO 	CITAMPA 	E 	PEDAL 	17 	LITROS 	DE 
UNID 153 R$92,81 R$14.200,31 

POLIPROPILENO COM LATERAIS FECHADA  

165 CESTO DE LIXO TELADO 71 LITROS EM PLÁSTICO UNID 177 R$63,38 R$11.217,38 

166 CESTO DE LIXO TELADO 9 LITROS EM PLÁSTICO UNID 349 R$13,25 R$4.624,25 

DESINFETANTE 	PERFUMADO 	1 	LITRO 	COM 	AÇÃO 
GERMICIDA 	E 	CLORO 	ATIVO, 	FRAGRÂNCIAS: 	FLORAL, 
EUCALIPTO, HERBAL, LAVANDA OU PINHO, , COM REGISTRO 

167 
DO 	MINISTÉRIO 	DA 	SAÚDE, 	QUÍMICO 	RESPONSÁVEL, UNID 10790 R$4,86 R$52.466,38 
COMPOSIÇÃO 	E 	INFORMAÇÕES 	DO 	FABRICANTE 
ESTAMPADA NA EMBALAGEM. QUANDO DA ENTREGA O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO 
PRAZO DE VALIDADE.  
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DESINFETANTE 	PERFUMADO 	5 	LITROS 	COM 	AÇÃO 
GERMICIDA 	E 	CLORO 	ATIVO, 	FRAGRÂNCIAS: 	FLORAL, 
EUCALIPTO, HERBAL, LAVANDA OU PINHO, COM REGISTRO 

168 DO 	MINISTÉRIO 	DA 	SAÚDE, 	QUÍMICO 	RESPONSÁVEL, 
COMPOSIÇÃO 	E 	INFORMAÇÕES 	DO 	FABRICANTE UNID 3600 R$23,31 R$83.925,00 

ESTAMPADA NA EMBALAGEM. QUANDO DA ENTREGA O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO 
PRAZO DE VALIDADE.(GALÃO DE 5 LITROS)  
DESODORIZA DOR DE AMBIENTES 360 ML EM SPRAY, 
FRAGRÂNCIA LAVANDA, 	COM 	REGISTRO 	NO 
MINISTÉRIO 	DA 	SAÚDE, 	QUÍMICO 	RESPONSÁVEL, 

169 COMPOSIÇÃO 	E 	INFORMAÇÕES 	DO 	FABRICANTE UNID 2510 R$14,19 R$35.610,63 
ESTAMPADA NA EMBALAGEM. QUANDO DA ENTREGA O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO. 80% DO 
PRAZO DE VALIDADE. 

DETERGENTE 500 ML, LÍQUIDO LAVA-LOUÇAS, COM PH 

170 NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, QUANDO DA 
ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UNID 5570 R$3,18 R$17.684  ,7 5 

- 80% DO PRAZO DE VALIDADE. 

DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS, ELABORADO COM 04 

171 ENZIMAS, PROTEASE, AMILASE, LIPASE E ARBOIDRASE, 
CONTÉM TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, 	ACONDICIONADOS 

UNID 1050 R$22,50 R 23 625 00 

EM GALÕES DE 5 LITROS 

ESPANADOR 	DE 	TUCUM 	- 	 ESPANADOR 	MANUAL, 
172 CONFECIONADO EM FIBRA DE SISAL COM CABO EM UNID 315 R$17,25 R$5.433,75 

MADEIRA 

ESPONJA DE LÂ DE AÇO PCT C/8 UNIDADES, FORMATO 
RETANGULAR, 	APLICAÇÃO 	LIMPEZA 	GERAL, 	TEXTURA 

173 MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, MEDINDO NO PCT 2090 R$2,96 R$6.191,63 
MÍNIMO, 100 X 75. COMPOSIÇÃO; LÁ DE AÇO CARBONO 
PACOTE COM 08 UNIDADES. 

ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), 
FORMATO 	RETANGULAR, 	MEDINDO 	11 0X75X23MM, 

174 ABRASIVIDADE 	MÉDIA. 	COMPOSIÇÃO: 	ESPUMA 	DE UNID 3600 R$1,23 R$4.410,00 
POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM 
ABRASIVO. 

ESCOVA PARA LAVAR, MULTIUSO, EM BASE DE MADEIRA, 
OVAL E EXCLUSIVAS CERDAS DE POLIPROPILENO QUE NÃO 

175 DEFORMAM E NÃO EMBOLAM. ALTAMENTE RESISTENTE. 
UNID 746 R 4,84 7 

MARCAS 	DE 	REFERÊNCIA: 	ROMA, 	BRILHUS 	BETTANIN, 
INCAVAS, OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE. 

FLANELA PARA LIMPEZA TAM APROX 40X6OCM, NAS CORES 
176 LARANJA E VERMELHA, COM COSTURAS NAS LATERAIS, UNID 2290 R$3,56 R$8.158,13 

100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE.  

FÓSFORO - 	 MAÇO 	C/10 CX CONTENDO 40 	PALITOS 
RESISTENTES EM CADA CX - COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, 

177 CLORETO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES. BOA QUALIDADE PCT 1470 R$3,08 R$4.520,25 
E EFICIENTE EM PRODUZIR A CHAMA COM FACILIDADE - 

APROVADO PELO INMETRO.  

INSETICIDA SPRAY 300M1_, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, 

178 
BARATAS E MOSCAS; COMPOSTO COM INGREDIENTES UNID 1105 R$1473 R$16271,13 
ATIVOS, SOLVENTES ANTI-OXIDANTE, EMULSIFICANTE E 
PROPELENTES; FRASCO RESISTENTE DE 300M1_.  

LIMPADOR 	DE 	VIDRO 	500ML, 	EM 	FRASCO 	PLÁSTICO, 

179 
EMBALAGEM COM 500 ML, QUANDO DA ENTREGA O UNID 1150 R$7,51 R$8.639,38 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MINIMO, 80% DO 
PRAZO DE VALIDADE.  
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LIMPADOR 	MULTI 	USO 	500ML: 	PARA 	USO 	GERAL, 

180 GERMICIDA, 	EMBALAGEM 	COM 	500 	ML, 	QUANDO 	DA 
ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UNID 2695 R$4,84 R$13.037,06 

80% DO PRAZO DE VALIDADE. 

LUSTRA MÓVEIS COM 200 ML, FRAGRÂNCIA LAVANDA, COM 
REGISTRO 	DO 	MINISTÉRIO 	DA 	SAÚDE, 	QUÍMICO 

181 RESPONSÁVEL, 	COMPOSIÇÃO 	E 	INFORMAÇÕES 	DO 
FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, QUANDO DA UNID 1891 R$5,99 R$11.322,36 

ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 
80% DO PRAZO DE VALIDADE. 

LIXEIRA 	TIPO 	BASCULANTE 	COM 	SUPORTE, 	COM 

182 CAPACIDADE DE 50 LITROS. MATERIAL PEAD - POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE. 	QUADRADA/RETANGULAR. 	COR A 

UNID 156 R$307,50 R$47.970,00 

DEFINIR. 

LIXEIRA 	TIPO 	CONTÊINER 	PLÁSTICO 	COM 	RODAS 
183 CAPACIDADE 	120 	LITROS, 	MATERIAL 	POLIPROPILENO, UNID 118 R$383,88 R$45.297,25 

FORMATO QUADRADO/ RETANGULAR. COR A DEFINIR. 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, ANTIDESLIZANTE, 

p184 RESISTENTE 	A 	ÁLCOOL, 	ÁCIDOS 	E 	DETERGENTES 	- 
PAR 976 R$7,64 R$7.454,20 (TAMANHOS VARIADOS ACORDO COM O PEDIDO DA 

SECRETARIA) - 1° LINHA 

PÁ 	COLETORA 	PARA 	LIXO, 	TIPO 	CANGURU, 	EM 
POLIESTIRENO. CABO EM POLIPROPILENO MEDINDO 90CM 

185 APROXIMADAMENTE. VALIDADE INDETERMINADA. MARCAS UNID 450 R$7,85 R$3.53250 
DE 	REFERÊNCIA: 	BETTANIN, 	CONDOR, 	NOVIÇA, 	OU 
EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

PANO DE CHÃO 80CM X 50CM, ALVEJADO, TIPO SACO 
INTEIRO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBALADOS UM A UM, 186 
COM A INDICAÇÃO DA MARCA, DO % DE ALGODÃO DO 

UNID 2730 R$4,15 R$11.329,50 

TECIDO E DO TAMANHO NA EBL. 

PANO DE PRATO MEDINDO 40X60 CM CONFECCIONADO EM 
187 100% ALGODÃO, COM ACABAMENTO ANTI-DESFIO NAS UNID 2120 R$3,86 R$8.188,50 

BORDAS,.  

PANO 	MULTIUSO 	PCT 05 	UND - 33 CM X 50 CM 

188 
ESPECIFICAÇÃO: 	COMPOSIÇÃO 	100% 	DE 	FIBRAS 	DE 

PCT 1918 R$9,11 R$17.477,78 
VISCOSE, 	RESINA 	ACRILICA 	CORANTE 	E 	AGENTE 
BACTERIOSTÁTICO TRICLOSAN, PACOTE COM 05 UNIDADES  

PAPEL 	HIGIÊNICO 	FOLHA 	BRANCA 	SIMPLES 	DE 	1" 
QUALIDADE; 	DE 	ALTA 	QUALIDADE 	100% 	CELULOSE. 
ACABAMENTO PICOTADO E GOFRADO; NA COR BRANCA, 

189 ALTA ALVURA NEUTRO ROLO DE 30CM X 10CM E 30 PCT 3940 R$4,38 R$17.237,5 
METROS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 4 (QUATRO) ROLOS, 
INFORMAÇÃO 	DO 	FABRICANTE 	ESTAMPADO 	NA 
EMBALAGEM  

PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCA, PICOTADA, COR 

190 
BRANCA (100% BRANCA), SUPER RESISTENTE, DE RÁPIDA PCT 2965 R$7,00 R$20.755,00 
ABSORÇÃO, 1" QUALIDADE, PACOTE COM 02 ROLOS DE 60 
TOALHAS MEDINDO 20X22CM.  

POLIDOR DE ALUMÍNIO COM 500 ML. QUANDO DA ENTREGA 
191 O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO UNID 1440 R$3,29 R$4.734,00 

PRAZO DE VALIDADE.  

PLACA EM POLIETILENO SINALIZADORA DE PISO MOLHADO. 
TIPO CAVALETE MEDIDAS APROXIMADAS: ABERTA= 62CM 

192 (ALTURA) X 37,5CM (LARGURA) X 48CM (PROFUNDIDADE). UNID 63 R$54,75 R$3.449,25 

FECHADA= 66,5CM (ALTURA) X 37,5CM (LARGURA) X 2,5CM 
(PROFUNDIDADE). __ __________ 

PRENDEDOR DE ROUPAS, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 
193 

 PCT 560 R$3,93 R$2.198,00 
UNID (MADEIRA) 
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RODO DE 30 CM COM DUAS LÂMINAS PARALELAS DE 
BORRACHA NATURAL FIXADAS EM BASE DE PLÁSTICO 

194 RIGIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM E CABO DE UNID 835 R$8,58 R$7.160,13 
MADEIRA 	REVESTIDO 	EM 	PLÁSTICO, 	COM 	PONTEIRA 
PLÁSTICA. 

RODO 	GRANDE: 	RODO, 	COM 	CABO 	DE 	MADEIRA 
PLASTIFICADA COM ROSCA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 CM 

195 DE 	COMPRIMENTO, 	SUPORTE 	PLÁSTICO 	MEDINDO UNID 80 R$2859 R$2.28700 
APROXIMADAMENTE 90 CM, 	COM 	BORRACHA 	DUPLA. 
UTILIZAÇÃO: PISO OU QUALQUER SUPERFÍCIE LISA. 

REFIL PARA MOP ÚMIDO, ALGODÃO TIPO PONTA DOBRADA, 

196 COR NATURAL, 340G. VALIDADE INDETERMINADA. MARCAS 
DE REFERÊNCIA: RUBBERMAID, BRALIMPIA, NOBRE, OU UNID 203 R$39,75 R$8.069,25 

EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

SABÃO 	DE 	COCO 	BARRA 200G 	PCT COM 05 	UND, 

197 COMPOSIÇÃO: 	ÓLEO 	DE 	PALMISTE, 	SEBO 	BOVINO, 
ALGALMATÓLITO, CARBONATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE 

PCT 2310 R$10,23 R$23.619,75 

SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E GLICERINA 

SABÁO EM BARRA 200G PCT COM 05 UND: 1" QUALIDADE, 
GLICERINADO, 	TESTADO 	POR 	DERMATOLOGICAMENTE. 
EMBALAGEM: PRIMÁRIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 05 

198 UNID DE 200G CADA. COM  REGISTRO DO MINISTÉRIO DA PCT 3100 R$9,66 R$29.953,75 
SAUDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL QUANDO DA ENTREGA O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO 
PRAZO DE VALIDADE. 

SABÃO EM PÓ 500GR, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE 199 PCT 637 O R$5,23 R $3 .28 ,2 5 3 	3 
REGISTRO 	NO 	MINISTÉRIO 	DA 	SAÚDE, 	QUANDO 	DA 
ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 
80% DO PRAZO DE VALIDADE. 

SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO 1 LITRO, INODORO COM 
TRICLOSAN 	COMO 	PRINCIPIO 	ATIVO, 	INDICADO 	PARA 

200 ASSEPSIA DAS MÃOS, ASPECTO LÍQUIDO PEROLIZADO LITRO 1 2 O 06 20 R 	38 $ 	, R$40.872,25  
VISCOSO. 	FRASCO COM 	1000 ML, 	COM 	RÓTULO DE 
IDENTIFICAÇÃO 	DO 	PRODUTO, 	PRAZO 	DE 	VALIDADE, 
NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

F- SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1 LITRO, FRAGRÂNCIA 
SUAVE E PH NEUTRO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 	QUÍMICO 	RESPONSÁVEL, 	INFORMAÇÕES 	DO & 

201 FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. EMBALAGEM LITRO 1285 R$2250 R$28.912,50 

COM I.000MI (1 LITRO), QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO 
DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO DE 
VALIDADE.  
SACO PARA LIXO REFORÇADO 100 LITROS, NA COR PRETA 

202 EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE COM PCT 2594 R$35,25 R$91.438,50 

100 UNIDADES.  

SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LITROS, NA COR PRETA 
203 EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PACOTE PCT 2140 R$16,44 R$35.176,25 

COM 100 UNIDADES.  

SACO PARA LIXO REFORÇADO 200 LITROS, NA COR PRETA 
204 EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 200 LITROS, PACOTE COM PCT 410 R$50,38 R$20.653,75 

100 UNIDADE  

SACO PARA LIXO REFORÇADO 40 LITROS, NA COR PRETA 
205 EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS, PACOTE PCT 1830 R$19,80 R$36.234,00 

COM 100 UNIDADES,  

SACO PARA LIXO REFORÇADO 60 LITROS, NA COR PRETA 
206 EM 	PLÁSTICO, 	COM 	CAPACIDADE 	PARA 	60 	LITROS, PCT 2170 R$26,00 R$56.420,00 

EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.  
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SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS 99% 1KG EMBALAGEM DE 
ALTA RESISTÊNCIA E SEGURANÇA, QUANDO DA ENTREGA O 207 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO UNID 560 R$8,09 R$4.529,00 

PRAZO DE VALIDADE. 

TAPETE PARA PORTAS ALT40CM LARG60CM EM FIBRA VINIL 
SINTÉTICA, DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 

208 10MM, INIBE FORMAÇÃO DE FUNGOS, NÃO PROPAGA 
CHAMAS, RESISTENTE A ÁGUA, EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO UNID 614 R$60,44 R$37.108,63 

DE SUJEIRA, FÁCIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA, TAMANHO 
ALTURA 40X60CM LARGURA. 

TOALHA 	DE 	BANHO 	1,30CMXO,75CM, 	FABRICADA 	EM 

209 ALGODÃO FIO PENTEADO, 	100% ALGODÃO DE FIBRA 
LONGA, 	TAMANHO 	1,30CMXO,75CM. 	TOALHA 	DE 	BOA 

UNID 384 R$43,75 R$16.800,00 

QUALIDADE. 

TOALHA DE MÃO 22CM X37CM, FABRICADA EM ALGODÃO 

210 FIO 	PENTEADO, 	100% 	ALGODÃO 	DE 	FIBRA 	LONGA, 
UNID 603 R$8,10 R$4.884,30 TAMANHO 22CM X37CM. TOALHA DE BOA QUALIDADE.(COR 

A PEDIDO DA SECRETARIA)  
TOALHA 	DE 	ROSTO 	45CMX75CM 	PARA 	BANHEIRO, 

211 FABRICADA EM ALGODÃO FIO PENTEADO, 100% ALGODÃO 
DE FIBRA LONGA, TAMANHO 45CMX75CM. TOALHA DE BOA 

UNID 496 R$16,75 R$8.308,00 

QUALIDADE.  

212 VARAL EM POLIPROPILENO N 05 1OM, CORDA TRANÇADA 
UNID 148 R$39,63 R$5.864,50 

COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO N°5, 1OM 

213 VASSOURA DE PELO 30CM, EM CABO: 1,20M ROSQUEÁVEL 
UNID 679 R$8,61 R$5.847,89 

REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM PONTEIRA PLÁSTICA. 

214 VASSOURÃO TIPO GARIS, COM CERDAS 	CABO COM 1,50M 
80 R$18,81 R$1.505,00 

DE MADEIRA, CEPA DE PIAÇAVA COM 40CM.  

215 VASSOURA DE PIAÇAVA N° 3, BASE MEDINDO 20CM, COM 
UNID 698 R$8,61 R$6.011,53 

CABO EM MADEIRA. 

VASSOURA NYLON 30CM (TIPO NOVIÇA): MEDINDO 30 CM, 
216 BOA QUALIDADE, EM CABO ROSQUEÁVEL REVESTIDO EM UNID 614 R$8,96 R$5.502,98 

PLÁSTICO, COM PONTEIRA PLÁSTICA COM CABO.  

217 VASSOURINHA SANITÁRIA, COM CERDAS DE NYLON, CABO 
UNID 405 R$8,01 R$3.24\ 

DE MADEIRA  
ABRIDOR, DE LATA, GARRAFA, MANUAL, EM ALUMÍNIO, 

218 LINHA DOMÉSTICA, EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO UMA UNID 124 R$7,00 R$868,00A,  PEÇA. 

219 
AVENTAL FRENTE E COSTA EM PLASTICO COM CORDÃO UNID 60 R$7,48 R$448,50 
GRANDE PARA AJUSTE, NOS TAMANHOS VARIADOS 

220 
BACIA EM ALUMÍNIO REFORÇADO 60 CM DE DIAMETRO COM UNID 169 R$27,00 R$4.563,00 
CAPACIDADE PARA 25 LITROS  

221 
BACIA EM ALUMINIO REFORÇADO 70 CM DE DIAMETRO COM UNID 169 R$37,31 R$6.305,81 
CAPACIDADE PARA 36 LITROS  

222 
BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 47,5 CM x 20 CM DE UNID 169 R$43,65 R$7.376,85 
DIAMETRO COM CAPACIDADE DE 32 LITROS.  

223 
BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 48CM X 23 CM DE UNID 169 R$48,56 R$8.207,06 
DIAMENTRO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS.  

224 
BANDEJA EM AÇO INOXIDAVEL, PARA 6 COPOS, TAMANHO UNID 171 R$39,00 R$6.669,00 
36X26CM.  

225 
BANDEJA EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA 06 COPOS, LJNID 173 R$15,78 R$2.729,08 
TAMANHO 40 CM X 27 CM DIAMETRO.  

CALDEIRÃO, 	EM ALUMÍNIO 	100% 	PURO, 	COM TAMPA, 
226 PEGADORES LATERAIS REFORÇADOS EM ALUMINIO, COM UNID 92 R$92,00 R$8.464,00 

CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 50 LITROS.  

CHALEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO, COM TAMPA, CAPACIDADE 
227 DE 2,5 LITROS, CABO REFORÇADO DE ALUMÍNIO COM UNID 112 R$25,11 R$2.812,60 

BAQUELITE.  

/ 
) 
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COADOR, PARA CAFÉ, TECIDO EM 100% ALGODÃO, COM 

228 MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 30X32CM, ARAMADO, 
CABO DE MADEIRA DE LEI TORNEADO, CAPACIDADE DE UNID 288 R$2,08 R$597,60 
APROXIMADAMENTE 3 LITROS. 

COLHER 	PLÁSTICA 	CONFECCIONADA 	EM 	PLÁSTICO 
229 RESISTENTE 	NA 	COR 	PRETA 	MEDINDO 	45CM 	DE UNID 790 R$8,48 R$6.695,25 

COMPRIMENTO 

COLHER 	PLÁSTICA 	DESCARTÁVEL 	CONFECCIONADAEM 

230 PLÁSTICO RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA 
MEDINDO 15 A 16 CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 PCT 910 R$9,20 R$8.372,00 

UNIDADE. 

CONCHA, COM 100% AÇO INOX, PARA SERVIR REFEIÇÃO, 
231 COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 16CM X 53,0CM, UNID 518 R$18,00 R$9.324,00 

CAPACIDADE COM APROXIMADAMENTE 1000M1_. 

CONJUNTO DE POTES DE PLÁSTICO TAMANHO DIVERSOS 
COM 03 PEÇAS. CONJ 85 R$29,94 R$2.544,69 

CONJUNTO DE TAÇA PARA ÁGUA, EM VIDRO, APLICAÇÃO 

233 RESIDENCIAL, 	CAPACIDADE 	APROX. 	300M1-, 	MEDIDAS 
MINIMAS APROX. 12CM ALTURA E 6CM DE DIÂMETRO; CONJ 64 R$38,75 R$2.480,OP 

REUTILIZÁVEL, LISO, INCOLOR. 

COPO DE VIDRO PARA ÁGUA, EM VIDRO, APLICAÇÃO 

234 RESIDENCIAL, 	CAPACIDADE 	APROX. 	300M1-, 	MEDIDAS 
APROX. 10CM ALTURA E 7CM DE DIÂMETRO; REUTILIZÁVEL, 

CONJ 177 R$39,75 R$7.035,75 

LISO, INCOLOR. 

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU 

235 BRANCO, 	EM 	POLIESTIRENO, 	ÁTOXICO, 	PARA 
PCT 3690 R$3,31 R$12.223,13 TEMPERATURA DE USO ATÉ 100°, COM CAPACIDADE DE 

100M1-, PACOTE COM 100 UNIDADES. 

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU 

236 BRANCO, 	EM 	POLIESTIRENO, 	ÁTOXICO, 	PARA 
PCT 3300 R$5,09 R$16.788,75 

TEMPERATURA DE USO ATÉ 100°, COM CAPACIDADE DE 
200M1-, PACOTE COM 100 UNIDADES. 

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE OU 

237 BRANCO, 	EM 	POLIESTIRENO, 	ÁTOXICO, 	PARA 
PCT 650 R$5,76 R$3.745,63 

TEMPERATURA DE USO ATÉ 100°, COM CAPACIDADE DE 
250M1-, PACOTE COM 100 UNIDADES. 

COPO DESCARTÁVEL (PP) PARA CAFÉ, TRANSPARENTE OU 

238 BRANCO, 	EM 	POLIESTIRENO, 	ÁTOXICO, 	PARA 
PCT 4000 R$3,04 R$12.150,00 

TEMPERATURA DE USO ATÉ 100°, COM CAPACIDADE DE 
50M1-, PACOTE COM 100 UNIDADES. 

CUSCUZEIRA 	EM 	ALUMÍNIO 	FOSCO 	REFORÇADO,COM 
239 TAMPA 	E 	DUAS 	ALÇAS, 	COM 	CAPACIDADE 	PARA UND 72 R$6575 R$4.734,00 

APROXIMADAMENTE 3,1 LITROS.  

CUSCUZEIRA 	EM 	ALUMÍNIO 	FOSCO 	REFORÇADO,COM 
240 TAMPA 	E 	DUAS 	ALÇAS, 	COM 	CAPACIDADE 	PARA UNID 28 R$89,30 R$2.500,40 

APROXIMADAMENTE 5 LITROS.  

241 
DEPOSITO DE PLÁSTICO COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, UNID 119 R$10,33 R$1.228,68 
CAPACIDADE MINIMA DE 02 LITROS, TRANSPARENTE.  

ESCORREDOR 	DE 	MACARRÃO, 	EM 	ALUMÍNIO, 	COM 
242 APROXIMADAMENTE 40CM DE DIÂMETRO, COM PEGADORES UNID 112 R$26,20 R$2.93440 

LATERAIS REFORÇADOS EM ALUMINIO.  

ESCORREDOR, PARA SECAR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOX E 

243 
PLÁSTICO, 	CAPACIDADE 	PARA APROXIMADAMENTE 	16 

UNID 115 R$58,38 R$6.713,13 
PRATOS, DIMENSÕES APROXIMADAS 30CM DE ALTURA, 
16CM DE LARGURA, 36CM DE COMPRIMENTO.  

244 
ESPREMEDOR DE LARANJA DE PLÁSTICO COM JARRA DE 01 UNID 59 R$9,03 R$532,48 
LITRO, CORES DIVERSAS. __ 

4 
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ESPREMEDOR, PARA ALHO, EM INOX, TIPO MANUAL, COM 
245 MEDIDAS APROXIMADAS DE 8CM X 3CM, PROFUNDIDADE DO UND 74 R$128,96 R$9.54323 

RECEPTOR DE APROXIMADAMENTE 22CM 2 . 

246 FACA DE SERR AEM AÇO INOX 20CM PARA PÃO COM 
UND 312 R$21,40 R$6.676,80 

CABO EM CORES DIVERSAS DE POLIPROPILENO  

FACA 	DESCARTAVEL, 	CONFECCIONADAEM 	PLÁSTICO 
247 RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA MEDINDO PCT 670 R$9,16 R$6.138,88 

15 A 16 CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 UNIDADE 
FACA, PARA CORTE DE CARNE, LÂMINA EM AÇO INOX, COM 

248 
8" 	CABO POLIPROPILENO INJETADO NA LÂMINA, COM 

UNID 92 R$21,40 R$1.968,80 PROTEÇÃO 	ANTIBACTERIANA, 	COM 	MEDIDAS 
APROXIMADAMENTE DE 20CM.  

FAQUEIRO, 	24 	PEÇAS 	EM AÇO 	INOX 420, 	CABO 	EM 

249 POLIPROPILENO, 	COMPRIMENTO 	MÍNIMO 	DE 	193 	MM, 
UNID 50 R$49,31 R$2.465,63 

LARGURA MÍNIMA DE 23 MM, ALTURA MÍNIMA DE 19MM E 
PESO MÍNIMO DE 32G. 

FORMA PARA BOLO EM ALUMININIO REFORÇADO GRANDE 
UND 42 R$53,46 R$2.245,43 

TAMANHO 30CM. 

251 FORMA PARA BOLO EM ALUMINIO REFORÇADO MEDIA 
UND 42 R$48,56 R$2.039,63 

TAMANHO 25CM 

FORMA PARA GELO DE PLÁSTICO RESISTENTE.(CORES 
UNID 75 R$5,61 R$420,94 

DIVERAS) 

FRIGIDEIRA, EM ALUMÍNIO 100% PURO, PECADOR LATERAL 
253 EM 	BAQUELITE, 	ANTITÉRMICO, 	MEDINDO UND 31 R$20,73 R$642,48 

APROXIMADAMENTE 16CM DE DIÂMETRO.  
FRIGIDEIRA, EM ALUMÍNIO 100% PURO, PECADOR LATERAL 

254 
EM 	BAQUELITE, 	ANTITÉRMICO, 	MEDINDO 

UNID 31 R$27,81 R$862,19 
APROXIMADAMENTE 30CM DE DIÂMETRO E 75MM DE 
ALTURA.  

255 FRUTEIRA PLÁSTICA 3 CESTAS COM RODINHAS; NA COR 
UNID 42 R$77,25 R$3.244,50 

BRANCA; MEDIDAS: 66CM ALTURA X 36CM DIÂMETRO 

GARFO 	PLÁSTICO 	DESCARTÁVEL 	CONFECCIONADAEM 

256 PLÁSTICO RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA PCT 980 R$9,16 R$8.979,25 
MEDINDO 15 A 16 CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 
UNIDADE. 

GARRAFA EM POLIETILENO PARA ACUA; CAPACIDADE PARA UNID 131 R$8,98 R$1.175,73 
2 LITROS 

GARRAFA TÉRMICA REVESTIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 

258 AUTOMÁTICA, COM TAMPA DE PRESSÃO, ALTA QUALIDADE, UNID 110 R$35,84 R$3.942,13 
GARANTIA 	DE 	FÁBRICA 	E VALIDADE 	INDETERMINADA, 
CAPACIDADE DE 1,8 LITRO.  

GARRAFA TÉRMICA REVESTIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 

259 AUTOMÁTICA, COM TAMPA DE PRESSÃO, ALTA QUALIDADE, UNID 89 R$74,10 R$6.594,90 
GARANTIA 	DE 	FÁBRICA 	E VALIDADE 	INDETERMINADA, 
CAPACIDADE DE 5 LITROS.  

260 
GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA E TRIPE COFFE BREAK UNID 19 R$341,15 R$6.481,85 
18 LITROS QUENTE E FRIO. 
GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA E TRIPE COFFE BREAK UNID 20 R$181,09 R$3.621,75 
05 LITROS QUENTE E FRIO. 

GARRAFA, TÉRMICA, PARA LÍQUIDOS 	FRIOS E QUENTES, 
MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNO E EXTERNO, SEM 

262 AMPOLA DE VIDRO, VÁLVULA DE ABERTURA INTELIGENTE, UNID 162 R$25,51 R$4.133,03 
COM DIRECIONAMENTO DO FLUXO DO LIQUIDO, COM 
CAPACIDADE PARA 1.000 ML 
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GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO 24CM X 22CM, 
COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, ISENTO 

263 DE MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADO EM 
PACOTE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. A EBL DEVERÁ 

PCT 990 R$2,69 R$2.660,63 

CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. 

264 JARRA EM PLÁSTICO ATOXICO, RESISTENTE, ALTO IMPACTO 
COM TAMPA ALÇA; CAPACIDADE PARA 2 LITROS UNID 170 R$22,56 R$3.835,63 

265 JARRA, VIDRO, COM TAMPA, COM CABO, COM CAPACIDADE 
PARA 2000ML. UNID 87 R$30,06 R$2.615,44 

LEITEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, 266 
CABO REFORÇADO DE ALUMÍNIO COM BAQUELITE. UNID 52 R$21,69 R$1.127,75 

PANELA EM ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE TIPO CALDEIRÃO 267 
DE 15 LITROS. UNID 40 R$71,88 R$2.875,00 

PANELA EM ALUMÍNIO TAMANHO MEDIO TIPO CALDEIRÃO 268 
DE 12 LITROS. UNID 60 R$61,11 R$3.666,75 

PANELA PIPOQUEIRA EM ALUMÍNIO 5 LITROS DOMÉSTICA E 
COMERCIAL:CAPACIDADE DA PANELA 5 LITROS CABOS EM 
MADEIRA 	PARA 	EVITAR 	QUEIMADURAS 	E 	CALOR 

269 EXCESSIVO. PESO APROXIMADO: 1KG; ALTURA SEM CABO: UNID 34 R$135,91 R$4.621,03 
13CM; COMPRIMENTO / LARGURA: 24CM; ALTURA COM 
CABO DA MANIVELA: 25CM; COMPRIMENTO COM CABO: 
35CM 

PANELA, DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO POLIDO, FECHAMENTO 
270 EXTERNO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE UND 33 R$95,95 R$3.166,35 

SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS. 

PANELA, DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO POLIDO, FECHAMENTO 
271 EXTERNO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE UNID 32 R$41,69 R$1.334,00 

SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS. 

272 PANELÃO PARA SOPA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 60 
UNID 50 R$105,03 R$5.251,25 LITROS 

273 PANO PARA BANDEJA RETANGULAR MEDIA, 100% ALGODÃO 
UND 203 R$24,04 R$4.879,61 TAMANHO 30X4OCM, 

274 PANO PARA BANDEJA RETANGULAR MEDIA, 100% ALGODÃO 
UND 90 R$33,84 R$3.045,38 TAMANHO 30X45CM, 

275 PANO, PARA ENXUGAR PRATOS, EM 100% ALGODÃO, 
UND 320 R$3,88 R$1 .240,00 

BRANCO, LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 65 CM. 

276 PEGADOR, PARA MACARRÃO, MODELO UNIVERSAL, ASTES 
UNID 74 R$13,41 R$992,53 

FLEXÍVEIS, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 30CM. 
PENEIRA, 	PLÁSTICA, 	RESISTENTE, 	COM 	CABO, 	COM 

277 DIMENSÕES 	DE 	APROXIMADAMENTE 	17 	CM 	DE UNID 149 R$6,10 R$908,90 
COMPRIMENTO.  
PILÃO, 	EM 	ALUMINIO, 	COM 	MEDIDAS 	DE 

278 APROXIMADAMENTE DE 15 CM DE COMPRIMENTO E 07 CM UND 52 R$`19,94 R$1.036,75 
DE DIÂMETRO, ACOMPANHANDO O SOCADOR. 

PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, P/ COPOS DE 
CAFÉ 	DE 	50M1-, 	MEDINDO 	APROX. 	0,35X11X16CM 

279 (ALT.XLARG.XPROF.), EM PLÁSTICO RESISTENTE, ACIONADO UND 80 R$25,11 R$2.009,00 
POR ALAVANCA E LIBERAÇÃO DE UM COPO POR VEZ, NA 
COR BRANCA, C/ KIT DE INSTALAÇÃO.  

PORTA COPOS DESCARTÁVEIS, P/ COPOS DE ÁGUA DE 100 
A 200M1-, EM ACRÍLICO, MEDINDO APROX. 0,43X12X11CM 

280 (ALT.XLARG.XPROF.) E 6CM DE DIÂMETRO, C/ BOTÃO DE UND 82 R$26,75 R$2.193,50 
PRESSÃO, LIBERAÇÃO DE UM COPO POR VEZ, C/ ABAS P/ 
FIXAÇÃO NA PAREDE, C/ KIT DE INSTALAÇÃO.  

PORTA 	TALHERES 	EM 	PLÁSTICO 	RESISTENTE, 
281 TRANSPARENTE, 	COM 	TAMPA, 	COM 	NO 	MÍNIMO 	03 UNID 73 R$24,79 R$1.809,49 

DIVISÓRIAS.  

GOVERNO MUNICIPAL 
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282 PORTA-GUARDANAPO EM INOX, MEDINDO APROX. 0,6MM DE 
ESPESSURA. UND 53 R$20,38 R$1.079,88 

283 POTE PARA BISCOITO DE VIDRO COM TAMPA CAPACIDADE 
UND 104 R$`17,19 R$1.787,50 1,2 LITROS. 

284 PRATO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL PCT C/ 10 UND. RASO 
PCT 1810 R$4,54 R$8.212,88 DE 21 CM. 

285 PRATO DE SOBREMESA, FORMATO CIRCULAR EM LOUÇA, 
UND 199 R$20,61 R$4.101,89 REFRATARIO INCOLOR 15 CM 

286 PRATO DE VIDRO FUNDO INCOLOR PARA REFEIÇÃO UNID 160 R$6,59 R$1.054,00 

287 PRATO DE VIDRO RASO INCOLOR PARA REFEIÇÃO UNID 520 R$6,59 R$3.425,50 

RALADOR, COM TRÊS FACES, EM FORMATO TRIANGULAR, 

288 LÂMINAS EM AÇO INOX, LÂMINAS PARA RALO GROSSO, 
UNID 102 R$12,40 R$1.264,80 

RALO MÉDIO, RALO FINO, BASE EM INOX RESISTENTE, COM 
DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 20CM X 9 CM X 9 CM. 

SUPORTE PARA DETERGENTE E ESPONJA,CONFECIONADO 
289 EM PLÁSTICO, COMPOSTO POR 01 PORTA DETERGENTE, 01 UND 74 R$10,99 R$81308 

PORTA SABÃO E UM 1 PORTA ESPONJA. 

SUPORTE QUADRADO PARA GLÁO DE ÁGUA DE 10 E 20 
290 LITROS, 	TAMANHO 	APROXIMADO: 	A:23XL:22X1D:22CM UND 60 R$26,00 R$1.560,00 

PESO APROXIMADO: 565G, COR: BRANCA 

TÁBUA, PARA CORTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM 291 
APROXIMADAMENTE 50X3OCM, NA COR VERDE 

UNID 12 R$31,18 R$374,10 

TÁBUA, PARA CORTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM 292 
APROXIMADAMENTE 50X3OCM, NA COR VERMELHA  

UNID 12 R$31,18 R$374,10 

TÁBUA, PARA CORTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM 293 
APROXIMADAMENTE 50X3OCM, NA COR BRANCA. 

UNID 104 R$31,18 R$3.242,20 

294 TAPETE ANTEDERRAPANTE (BANHEIRO E COZINHA) 50 CM 
UND 170 R$52,00 R$8.840,00 

DE LARGURA X80 CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA  

295 TOALHA DE RENDA QUADRADA 100% POLIESTER TAMANHO 
UND 500 R$69,88 R$34.937,50 

1,40X1,40  

296 
TOALHA 	DE 	RENDA 	RETANGULAR 	100% 	POLIESTER 

UND 500 R$96,88 R$48.437,50 
TAMANHO 1,55 X 3,00  

297 TRAVESSA DE VIDRO GRANDE RETANGULAR CAPACIDADE 
UND 114 R$69,88 R$7.965,75 

5,3 LITROS SEM TAMPA. 

TRAVESSA DE VIDRO MÉDIA RETANGULAR CAPACIDADE DE 
UNID 114 R$45,38 R$5.172,75 

2.9 LITROS COM TAMPA  

299 XICARA COM PIRES GRANDE CAPACIDADE MINIMA DE 18OML 
CNJ 154 R$29,94 R$4.610,38 

CONJUNTO COM 06 UNIDADES.  

300 XICARA COM PIRES PEQUENA CAPACIDADE MINIMA DE 5OML 
CONJ 98 R$26,50 R$2.597,00 

CONJUNTO COM 06 UNIDADES. 

VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS ITENS. 

4— DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 
4.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, 
devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
junto á sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem 
de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
4.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
4.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da 
Secretaria Gestora 
4.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
4.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 
4.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria do Município de 
Mucambo 
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5— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. A contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
5.1 .1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
5.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda 
responsável por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 
5.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos 
na execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á 
Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
5.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato; 
5.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, §1° da Lei 8.666193, alterada e consolidada; 
5.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
5.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado 
deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes; 

6—DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. A contratante obrigar-se-a: 
6.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento 
e o cumprimento dos prazos; 
6.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto 
deste contrato; 
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como 
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais; 
6.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a 
todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhes todas 
as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

7- DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da Proposta e os preços 
devidamente registrados no Anexo 1 deste instrumento. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias 
e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Prefeitura 
Municipal de MUCAMBO - CE, com endereço na Av Construtor Gonçalo Vidal, s/n- Centro - 
MUCAMBO, CEP 62.170-000, MUCAMBO—CE, inscrito no CNPJ sob o n°07.733.793/0001-05. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub 
itens anteriores, observadas as disposições editalícias e desta ata. 
7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
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7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
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ANEXO II 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0104.0112020 

1. 	HABILITAÇÃO 

a) Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu .qov.br/)  
C) 	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
d) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
e) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
f) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
g) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
h) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
1) 	Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante ser' 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

. 	pena de inabilitação. 

j) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
k) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
1) 	Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

2- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
b. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov . br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, 
de 1971; 
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

. 

3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
3.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta n°1.751, de 02/1012014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
3.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
3.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vil-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 0  de maio d 
1943; 

• 	3.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
3.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
3.7 - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
3.8 - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 
(artigo 31 da Lei n° 8.666193) em data não superior a 30 (trinta) dias; 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos 
devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro 
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Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto 
licitado, comprovado através do cálculo dos seguintes índices contábeis, devidamente assinado 
pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3 0  do Decreto n°8.538, de 2015); 
2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
5 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

1. - Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando o fornecimento 
dos bens em julgamento. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da 
entidade expedidora e com identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser 
datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando 
às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente 
do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que prestou o fornecimento; 
c) descrição dos serviços; 
d) período de execução do fornecimento; 
e) local e data da emissão do atestado; 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
II. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução 
ou entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, 
conforme o caso. 
III. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 1., instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de serviço 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências: 
IV. comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá 
possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no 
instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive 
receber notificação, intimação e citação; 
g) apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada; 
comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, na forma estabelecida neste edital; 
h)demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 
de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital [, com 

o acréscimo de ..... %], para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva 
participação; 
i) Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, 
não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira; 
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responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases 
de licitação e durante a vigência do contrato; 
j) Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas 
brasileiras e estrangeiras; 
1) Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 
proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de 
um consórcio ou isoladamente. 
m) O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) 
da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
n) A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
o) A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0104.0112020 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, 
na Forma Eletrônica n° 120_ acatando todas as estipulações consignadas no respectivo 
Edital e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 	 CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 

1 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, im 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e com 
assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que i 
sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO IV 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. Financeiro: 
E-mail 
Financeiro: Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: 	
( 	 ) 

SIM 	
( 	 ) 

Não 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual 
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 	- 
2. São responsabilidades do Licitante: 
3. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
4. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
5 Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas 
e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; 
6 .Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 
111.1 
Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
7. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
8. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
9. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se 
pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações 
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contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil qualquer mudança ocorrida. 

Local e data: 

(Assinaturas 
autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS 
E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE 
RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO IV.1 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL - 
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 

Operadores 
1 Nome: 	 - 

CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp  

2 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp 

3 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp  

O Licitante reconhece que: 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio 
de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 
verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e 
no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Local  data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO V 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias 
após a adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote 
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado 
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com 
emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em 
favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 
2% e juros moratór-ios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito 
(SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e 
ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o 
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da 
plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. 
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto 
ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da 
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora 
de acordo com as regras usuais do mercado. 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

• 	Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste 
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURA 
E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BR 
RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 	12020 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada. (Endereço Completo), 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Pregão Eletrônico n°  instaurada pela Prefeitura 
Municipal de ________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 
o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

. 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 	12020. 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada, (Endereço Completo) Declara, sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 	nente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 	12020. 

DECLARAÇÃO 
(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada(Endereço Completo), Declaro que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da 
Lei Federal n° 8666193. 

(Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS. 
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 	12020 

DECLARAÇÃO 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

(Nome da empresa) CNPJ / MF n° , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 
Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LO 
123/2006 

Local e data 

Nome e n° da cédula de identidade do declarante 

. 
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ANEXO X 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 	12020 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de , que a 
empresa ............. . ......................................... . .... tomou conhecimento do Edital e de todas 
as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do 
Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

Local e data: 

Assinatura e carimbo da empresa: 

. 
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ANEXO Xl 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 	12020. 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social) 	 CNPJ/MF N° 	 Sediada 	 (Endereço 

Completo)Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório sob a modalidade n°, instaurada pelo Município de  não 

integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro 

comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. 

o Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data 

Local 

Nome do declarante 

RG 

CPF 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

. 
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ANEXO XII MINUTA DA ATA.DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2  _/2020. 
PREGÃO ELETRONICO N 2 	/2020. 
VALIDADE: 	( 	) meses. 
DATA: _/_/ 2020. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE, Estado do Ceará, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n 2  07.733.793/0001-05, 
com sede de sua Prefeitura Municipal na Av. Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Mucambo - 
CE, através da Secretaria de............., neste ato representada pelo(a) Sr(a)................., aqui 
denominada de CONTRATANTE, considerando o julgamento das empresas signatárias, 
nas quantidade estimadas e máximas anuais, de acordo com a qualificação por elas 
alcançadas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 
constantes desta Ata de Registros de Preços, em conformidade com as disposições a 
seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n 2  __/2020, 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n 2  8.666/93 de 21.06.93 e suas 
alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS 
DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADOS A DIVERSAS 

S 	SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE., tudo conforme especificações 
constantes do Anexo 1 -Termo de Referência, do edital, do processo licitatório o 
Eletrônico n .......... /2020, no qual restaram classificados em primeiro lugar por lote o 
licitantes signatários. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
3.1. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo seus possíveis contratos serem prorrogados na forma da Lei n 2  8.666/93 de 
21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002, alterações e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de EDUCAÇÃO, no seu 
aspecto operacional, como também nas questões legais. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
5.1. Os preços registrados, a especificação dos itens, os quantitativos, marcas, empresas 
fornecedoras e representante legal, encontram-se elencados no ANEXO III da presente 
ata, em ordem de classificação das Cartas Propostas por lote. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO: 
6.1. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam 
nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade 
Gestora. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
7.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento 
convocatório, nesta ata e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
7.2. As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através 
de Ordem de Fornecimento, emitida pela Administração Municipal, contendo: o n 2  da Ata, 
o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a 

• 	data de entrega. 
7.3. Poderão também ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de Registro 
de Preços, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as 
disposições constantes da Lei n. 9  8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e 
rescisões. 
7.4. Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO a firmar qualquer contratação, nem 
mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
7.5. A Ordem de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e 
devolve-Ia ao Município no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data 
do seu recebimento. 
7.6. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem 
de Fornecimento, sem prejuízo das respectivas sanções aplicáveis, poderão ser 
convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de 
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

• 	CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens 
pelo MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/fatr 
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da Carta Proposta e o 
preços devidamente registrados no Anexo 1 deste instrumento. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo e O 
(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em 
nome do órgão contratante. 
8.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em 
conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação 
tratada nos sub itens anteriores, observadas as disposições editalícias e desta ata. 
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 
reapresentação. 
8.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá 
emitir uma única nota fiscal/fatura. 
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8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões 
apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, a CONTRATADA 
será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo 
MUNICIPIO, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
8.3.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
8.4. Os preços registrados na presente ata não serão objeto de reajuste antes de 
decorridos 01 (um) ano de seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice 
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
8.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

• econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento 
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de 
compra, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n. 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.5.1. Os preços registrados que sofrerem reajuste/reequilíbrio não ultrapassarão aos 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da Carta Proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro. 
8.5.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICIPIO 
solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de 
forma a adequá-lo a definição do parágrafo único. - 
8.5.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNICIPIO convocará as 
demais empresas com preços registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os 
fornecedores classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer 

S alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 
8.5.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados qu9 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Secretaria Gestora inttyda 
da Prefeitura de Mucambo. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:  
9.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Aneo 1: / 
a) executar o fornecimento dos bens licitados dentro dos padrões estabeleci6s pelo 
MUNICIPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatório, nesta Ata e no 
Anexo 1, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que 
eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer 
ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou 
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previ denciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em 
decorrência do fornecimento; 
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c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do 
contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes; 	 - 
fJ aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas 
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) máximas do(s) 
material(is) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1 2  da Lei 8.666/93, não sendo 
necessária a comunicação prévia do Município;aceitar, nas mesmas condições registradas, 

• os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1 9  do artigo 65 da Lei n u 
8.666/93; 
g)entregar os produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 
MUNICÍPIO; 
h) comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos 
que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem 
quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito 
funcionamento e conclusão do objeto contratado. 	 - 
i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICIPIO, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICIPIO, no tocante ao fornecimento do 
material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
k) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
1) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as 
condições para atendimento do objeto contratual; 
n) respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas n 5 

normas regulamentado rãs pertinentes; 
o) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pe 
administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e exigênci 
especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Carta Proposta do Contratado, ou, quando 
for o caso, da amostra/protótipo, com o material entregue, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis; 
p) providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para o 
MUNICIPIO, a correção ou substituição, dos bens que apresentem defeito durante o 
período de garantia; 
q) prestar manutenção gratuita sobre todas as peças, componentes e acessórios dos bens 
objeto desta ata, dos quais seja detentor do registro, durante o prazo de garantia; 
r) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do 
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MUNICÍPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 
confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento objeto desta ata; 
s) manter seus empregados, quando nas dependências do MUNICÍPIO, devidamente 
identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua 
razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4; 
t) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) 
local(is) de entrega; 
u) informar nas embalagens de transporte do produto, mediante etiqueta ou gravação na 
própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: 
marca/fabricante, quantidade contida em cada caixa, número da Ata de Registro de 
Preços, n 2  e data da Ordem de Fornecimento e o nome da fornecedora/fabricante; 
v) manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do 
Art. 55, Inciso XIII, da Lei n 2  8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à o 	CONTRATADA. 

9.2. São responsabilidades do Fornecedor ainda: 
a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de 
qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser 
observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão 
reembolsadas ao MUNICIPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de 
qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o MUNICÍPIO a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

• 	9.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor das 
responsabilidades previstas nesta Ata. 
9.3. Todo o material deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo 
admitido, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado. 
9.4. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 
execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condiçõ 
estabelecidas. 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
10.1. O MUNICÍPIO obriga-se a: 
a) indicar o local e horários em que deverão ser entregues os materiais; 
b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que o servadas as 
normas de segurança; 
c) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata; 
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇÃO DA ATA: 
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11.1. A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas 
disposições contidas no artigo 65 da Lei n 8.666, de 1993 e as disposições do Decreto 
Municipal n 1.565, de 13 de março de 2006. 

CLÁUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações: 

12.1.1. Pelo MUNICÍPIO: 
a) quando o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) quando o Fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 
e) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII 
do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
f) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento 
decorrente deste Registro; 

12.1.2. Pelo FORNECEDOR: 
a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos 
XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93. 
12.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da 
Lei de Licitações. 
12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata. 
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

• comunicação será feita por publicação na afixação do flanelógrafo da Comissão de 
Licitação ou em Jornal de Circulação Local, pelo menos uma vez, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá nã 
ser aceita pelo Município, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalida es 
previstas nesta Ata. 
12.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entre de 
ordem de fornecimento já emitida. 
12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do lote. 
12.7. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, 
até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES: 
13.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das 
obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, 
serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n 9  8.666/93, alterada e 
consolidada, as seguintes penas: 
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13.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver a 
Carta Proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município 
de f MUCAMBO e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de MUCAMBO pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais 
cominações legais: 
1- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços: 
a) apresentar documentação falsa exigida; b) não manter a Carta Proposta; 
c) fraudar na execução do contrato; d) comportar-se de modo inidôneo. 
13.1.2- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso 
na entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem 
de compra/autorização de fornecimento no endereço constante do cadastro ou da Ata, até 
o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) 
dias. 

• 	13.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de 
atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado. 
13.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, às atividades da administração, 
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do 
licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registro de 
Preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos 
sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n 2  
8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n. 10.520/02, as seguintes penas: 
13.2.1- advertência; 
13.2.2- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da 
requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso. 
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de 
Arrecadação Municipal - DAM. 
13.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado 

• 	do pagamento a que o licitante fizer jus. 
13.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será 
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado 
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
13.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da 
Lei Federal n. 2  8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
13.5. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e nã 
eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS: 
14.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
15.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à 
conta de dotações orçamentárias consignadas nos respectivos orçamentos municipais 
vigentes, em favor das Secretárias Municipais interessadas, à época da expedição das 
competentes ordens de compra/autorizações de fornecimento. 
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CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
16.1.1. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. 
16.1.2. integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregão Presencial que lhe deu origem 
e seus anexos, e as Cartas Propostas da empresas classificadas por lote. 
16.1.3. é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 
16.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas 
dispostas no artigo 58 da Lei n. 2  8.666/93, alterada e consolidada. 
16.3. A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela 
Administração. 

• 	16.4. O contratado, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa 
autorização da Administração. 
CLAUSULA DEZESSETE - DO FORO 
17.1. O foro da Comarca de MUCAMBO é o competente para dirimir questões decorrentes 
da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2 9  do artigo 55 da Lei 8.666 
de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada. 
Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 
(duas) testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

MUCAMBO-CE, - de - de -. 

MUNICÍPIO DE MUCAMBO 

<nome do secretário gestor> 
Secretário de <Secretaria> 

<NOME DA EMPRESA> 
<NOME DO REPRESENTANTE> 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1. 	 2.  
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01. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
SECRETÁRIA: 

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N _/2020 
RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

• 	01. RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: FAX: 
REPRESENTANTE: RG: CPF: 
BANCO: 	AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

ANEXO III À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2 	/2020 
REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, MARCAS E EMPRESAS 
FORNECEDORAS 

DATA:—/—/ 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n 9  ............. 
celebrada entre o MUNICÍPIO DE MUCAMBO e as Empresas cujos preços estão a 

• 
	

seguir registrados por lote, em face à realização do Pregão ......../2 020. 	/ 

MATERIAL DE 

lotei - ................... 
ESPECIFICAÇÃO: 
FORNECEDOR: 

QUANTIDADE MARCA PREÇO UNITÁRIO * * * 
REPRESENTANTE LEGAL: 

[RELACIONAR TODOS OS ITENS DO PREGÃO] 

****************************************** 
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ANEXO XIII- MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° .................. 

CONTRATO QUE 	ENTRE SI 
CELEBRAM, DE 	UM 	LADO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO, E DO OUTRO LADO A 
EMPRESA 	.................. , PARA O FIM 
QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.733.79310001-05, com sede de sua Prefeitura Municipal na 
Av Construtor Gonçalo Vidal, s/n - Centro MUCAMBO, CEP 62.170-000, MUCAMBO - CE, através da 
Secretaria de , neste ato representada pela respectiva Secretária Sr. , aqui 
denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa ..........., estabelecida na ...........inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° ..............neste ato representada pelo(a) Sr(a) ..... .......... portador (a) do CPF/MF 

o , apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE 
CONTRATO mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° _____/2OXX, em 
conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei n° 8.666193 - Lei das 
Licitações Publicas, c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 1710712002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1 Constitui objeto da presente o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS DEEXPEDI TE, 
LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC lO DE 
MUCAMBO - CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência, cons a o Anexo 
1 do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO CO OMICO-
FINANCEIRO: 

3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	 a ser pago em conformidade 
com a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas 
pelo Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, 
observadas as condições da proposta e o seguinte. 
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do 
seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o Índice IGP-M da Fundação Getulio Vargas. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extra contratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial do 
contrato, na forma do artigo 65, II "d" da Lei Federal n° 8.666193, alterada e consolidada. 
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, 
estão incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas 
com produtos, equipamento e mão de obras. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

Prefeitura Municipal de Mucambo -Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 



GOVERNO MUNICIPAL 

MUCAMBO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

4.1. O presente Instrumento terá vigência até 31 de Dezembro de 2020. 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 

5.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, 
devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á 
sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
5.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da 
Secretaria Gestora 
5.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 
5.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria de 	do 
Município de Mucambo 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 

6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão 
conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes 	s) 
secretaria(s) contratante(s) interessadas. 

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os 	s pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, 
todas atualizadas, observadas a condições da Proposta e os preços devidamente registrados no 
Anexo 1 deste instrumento. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de 
MUCAMBO - CE, com endereço na Av Construtor Gonçalo Vidal, s/n- Centro - MUCAMBO, CEP 
62.170-000, MUCAMBO - CE, inscrito no CNPJ sob o n° 07.733.79310001-05. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e desta ata. 
7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 

8.1. A contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na 
execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência 
Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
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8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato; 
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, §1° da Lei 8.666193, alterada e consolidada; 
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
81.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução :do contrato. As 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1. A contratante obrigar-se-a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o 
cumprimento dos prazos; 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste 
contrato; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar 
pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais; 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a 
todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhes todas as 
informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES: 

10.1 	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
10.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 	ando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
10.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
10.1.3 Apresentar documentação falsa; 
10.1 .4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

. 	 10.1.6 Não mantivera proposta; 
10.1.7 Cometer fraude fiscal; 
10.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.9 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 
10.1.9.1 	Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.1.9.2 	O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos súbitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
10.1.9.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
10.1.9.4 	Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
10.1.11oSuspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
10.1 .11 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
10.2 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 



. 

. 



GOVERNO MUNICIPAL 

MUC~B:0""~ . 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

10.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.4 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1 1  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
10.5 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1 0  de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
10.6 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
10.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
10.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao - licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 
10.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
10.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará .-  DOE 
e Imprensas Oficial do Município. 
10.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 

11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, pôr conveniência 
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas: 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em 
quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.66613, reconhecidos 
desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou 
regulamento dispostas no presente Instrumento; 
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judici ou 
extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por esc to c m 30 
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes; 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte ue e sentir 
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por s o com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste instrumento serão efetuadas mediante Termo 
Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 

13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, ate o quinto dia útil do mês 
subsequente á data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
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14.1.Declaradas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva, do acordo entre elas celebrado; 
14.2.Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
14.3. Fica nomeado como Fiscal desse Contrato o(a) Sr(a). 	o qual 
deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666193, alterada e 
consolidada. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO: 

15.4. O foro da Comarca de Mucambo é o competente para dirimir questões decorrenes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 20  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 
Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas. 
Mucambo — CE. 

MUCAMBO-CE, de 	de  
MUNICÍPIO DE MUCAMBO 

<nome do secretário gestor> 
Secretária de <Secretaria> 

<NOME DA EMPRESA> 
<NOME DO REPRESENTANTE> 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

1. 	 2. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 



. 

GOVERNO MUNICIPAL 

JUNTOS FAZEMOS 0 MELHOR 

ANEXO 1 DO CONTRATO N° 

ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE MARCA 
R$ 

TOTAL- 
R$ 

1 xxxxxxxxxx xx xx 

. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 


