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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016- SRP 
 
 

O Pregoeiro do Município de Itajá/RN devidamente autorizado pelo 
Exmo. Prefeito Municipal, Torna Público que realizará licitação na 
Modalidade Pregão Presencial Nº 013/2016- SRP, tipo menor preço por 
item, no dia 18/03/2016, às 09H00MIN, na sede prefeitura Municipal, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA 
MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS 
MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. A 
quem interessar encontra-se à disposição na sede da Prefeitura Municipal 
no horário de 08h00min as 13h00min e no endereço eletrônico: 
http://itaja.rn.gov.br/editais-ano-2016/, o Edital e seus Anexos na integra. 
 

 
Itajá/RN, 04/03/2016. 

 
 
 
 
 

Francisco Lindemberg da Silva 
Pregoeiro 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016- SRP 

 
PREAMBULO 

O MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, com 
endereço a sede da Prefeitura Municipal, Praça Vereador José de Deus Barbosa, 70, Centro, CEP 
59.513-000, inscrita no CNPJ nº. 01.612.395/0001-46 através da autorização do excelentíssimo senhor 
Prefeito Municipal, torna público por meio de seu Pregoeiro, que fará realizar licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos Municipais n°s 21/2013 e 74/2015 que regulamenta o uso do pregão 
presencial no município, e subsidiariamente aplicando-se, ainda, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, e demais diplomas legais vigentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante.  

Os envelopes contendo os documentos de credenciamento, a proposta e os documentos de 
habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  

A sessão de processamento do pregão será realizada no Prédio sede da Prefeitura Municipal, 
Setor de Licitações, Itajá/RN, iniciando-se no dia 18/03/2016, às 09H00MIN (Horário Local) e será 
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do processo em 
epígrafe.  
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA 

MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE ITAJÁ/RN. Nos termos, especificações e quantidades descritas neste edital e seus anexos. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
2.2. Não poderão participar desta licitação a pessoa jurídica que se enquadrar em uma ou mais das 

seguintes situações: 
2.2.1. Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público, seja federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal; 
2.2.2. Estejam sob-regime de falência, concordata, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 
2.2.3. Em consórcio ou associação; 
2.2.4. Que esteja impedida de participar de licitações neste Órgão; 
2.2.5. Nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. A partir de 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para realização da Sessão Pública, indicado 

no preâmbulo deste edital, e na presença do(a) Pregoeiro(a), a licitante poderá se apresentar para 
credenciamento por um representante legal 

3.2. O credenciamento dar-se-á da seguinte forma: 
3.2.1. Tratando-se de sócio e/ou titular o representante deverá entregar ao Pregoeiro: 
a) Cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Cópia autenticada de documento oficial de identidade com foto. 
3.2.2. Tradando-se de representante deverá entregar ao Pregoeiro: 
a) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 

reconhecida em cartório, ou ainda carta de credenciamento, também com firma reconhecida em 
cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em 
nome do proponente; 

b) Cópia autenticada de documento oficial de identidade com foto do outorgado. Além de; 
c) Cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos poderes para a outorga de procuração; 
d) Cópia autenticada de documento oficial de identidade com foto do outorgante. 
3.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação do Edital (modelo em anexo V) 
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3.4. Tratando-se de licitante que se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 
de dezembro de 2006, quando for o caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno 
porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação 
vigente; feita mediante apresentação da declaração expressa da licitante (modelo em anexo VIII). 

3.5. A falta da declaração citada no item anterior implicará na não comprovação da condição de 
ME ou EPP para esse certame, concorrendo a referida licitante em igualdade de condições 
com as demais participantes. 

3.6. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
3.7. O credenciamento é condição obrigatória para formulação de propostas, lances verbais e para 

praticar todos os atos neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/2002). Assim a ausência do 
credenciado importará na imediata exclusão da empresa da fase de lances. 

 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, DA 

PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
4.1. Quando da entrega dos envelopes da proposta de preços e habilitação, o representante deverá 

entregar ao Pregoeiro os documentos elencados no item 3 deste edital para seu credenciamento; 
4.2.  A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois 

(02) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres:  

 
Envelope nº. 01 - Proposta  
Pregão Presencial nº. 013/2016- SRP 
LICITANTE: 
CNPJ: 
DATA DA ABERTURA: 18/03/2016 
Horário de Abertura: 09H00MIN. 
 
Envelope nº. 02 – Documentos de Habilitação  
Pregão Presencial nº. 013/2016- SRP 
LICITANTE: 
CNPJ: 
DATA DA ABERTURA: 18/03/2016 
Horário de Abertura: 09H00MIN. 

 
4.3. Os documentos necessários ao credenciamento e habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação por servidor municipal conforme decreto 
municipal de nº 12 de 17 de outubro de 2003, neste último caso em até um dia antes do 
designado para a realização do certame. 

4.3.1. Somente serão autenticadas as cópias mediante apresentação dos originais dos respectivos 
documentos, não sendo admitida como original a apresentação de cópia autenticada pelo cartório 
para suprir tal finalidade. 

 
5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

Os licitantes interessados em ofertar propostas deveram solicitar o software mediador, bem 
como o arquivo da proposta, CPL, via e-mail ou presencial, para tal deveram obrigatoriamente 
preencher o formulário de solicitação de arquivos no anexo IX. 

5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá estar contida no ENVELOPE N.º 01, ser elaborada visando 
atender as normas deste Edital, estar impressa por processo eletrônico, em 01 (uma) via, a ser 
retirada do programa MEDIADOR, fornecido pela Comissão Permanente de Licitações, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal da empresa 
na última folha e rubricada nas demais, devendo a licitante em papel timbrado da empresa, 
apresentar declaração conforme anexo VI; 

5.1.1. A apresentação da proposta de preços por meio impresso, não fica o licitante dispensado de 
trazer também a proposta em meio eletrônico, retirada do programa MEDIADOR. 

5.1.2. A apresentação da proposta de preços em meio eletrônica, não fica o licitante dispensado de 
trazer também a proposta impressa, retirada do programa MEDIADOR. 

5.2. A proponente licitante, após haver entregado a sua proposta, poderá retirá-la mediante 
requerimento escrito ou verbal ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que 
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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5.3. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos serviços será interpretada 
como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 
abertura das propostas. 

5.4.  A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte da proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

5.6. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou na 
proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
Proposta de Preço e Habilitação com poderes para esse fim. 

5.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.8. Poderá o licitante pedir desistência de sua proposta ou item desta, somente antes do mesmo ofertar 
lances. 

 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"  
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a: 
 
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Cédula de Identidade do(s) titular (es) e/ou de todos os sócio(s); 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado sede da empresa, no caso de sociedades comerciais; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado sede da empresa, acompanhado de documentos que tratem sobre a eleição de seus 
diretores, no caso de sociedades por ações; 

d) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 

e) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
f) Aditivo(s) ao ato constitutivo, estatuto ou contrato social, se houver; 
g) A inscrição na Junta Comercial do Estado sede da empresa, do Ato Constitutivo, acompanhado da 

composição da diretoria em exercício, no caso de sociedades civis. 
6.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do 

Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 

 
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

Contribuições de Débitos Previdenciários e as de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ou equivalente; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais, e a Divida Ativa do Estado, 
emitida pela Secretaria de Estado de Tributação, e Procuradoria Geral do Estado onde a empresa for 
sediada, ou equivalente; 

e) Certidão Negativa de débitos Municipais do Município da sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da Lei; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, emitida pelo Tribunal Superior de Trabalho, ou equivalente. 
 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo órgão distribuidor da sede da 

pessoa jurídica emitida nos últimos trinta dias. 
 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto de licitação, por meio de apresentação de um ou mais atestado(s) 
expedido(s) de capacidade técnica, necessariamente em nome do licitante, por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado. 
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6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Alvará Sanitário expedido pelo órgão de Vigilância Sanitária do Estado e/ou Município da sede da 

Licitante; 
b) Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos, nos termos do modelo constante do Anexo III deste 

Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da 
identidade do declarante; e, 

c) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de idade, 
conforme Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, nos termos do modelo constante do Anexo IV 
deste Edital. 

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 

 
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro e, em envelopes separados e 

devidamente lacrados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  
7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 

que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, 
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta.  

7.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
a) As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 
b) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
c) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes. 

d) Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos Arts. 
44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3º, §2º, da Lei Federal 8.666/93, a classificação se fará 
através de sorteio.  

e) Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 

f) Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% 
(cinco por cento) superiores ao melhor preço. 

g) Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma: 
h) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 

i) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de 
empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito; 

j) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

k) Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de 
empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

l) A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.6. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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7.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço. 

7.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

7.9. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 
último preço ofertado. 

7.10.  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
7.11. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 
7.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento. 

7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação do respectivo proponente. 

7.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou; 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
7.14.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
7.14.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 

no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

7.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

7.17. O licitante só poderá solicitar a desistência da sua proposta se este ainda não tiver ofertado lances. 
Sendo pedido analisado pelo Pregoeiro e constado em ata a sua aceitação ou não. 

7.18. 7.18. Ao termino da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registradas todas as 
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e os 
representantes das licitantes  A ausência do licitante, quando da lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. 

7.19.  Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes proposta de preço e habilitação em 
um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas 
que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação 
dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

7.20. A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior somente dar-se-á, em qualquer hipótese, 
antes ou após a etapa competitiva de lances verbais. 

7.21. Os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão sob a guarda do(a) Pregoeiro(a) até nova 
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

7.22. A abertura dos envelopes de proposta de preço e habilitação será realizada sempre em sessão 
pública, devendo o(a) Pregoeira(a) elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá 
obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeira(a), pelos membros da equipe de apoio, e pelos 
representantes das licitantes presentes a sessão. 

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso. Desse modo os vencedores serão adjudicados em ata; 

8.2.1. Caso tenha ocorrido o descrito no item 8.2 o processo será encaminhando à autoridade 
competente para a homologação. 
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8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 

8.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  

 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. Homologado o resultado da licitação, o Prefeito Municipal, respeitada a ordem de classificação e a 

quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, 
a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas 
condições estabelecidas. 

9.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
autoridade competente. 

9.2. No caso do licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a 
negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, 
assinar a Ata. 

9.3.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

9.4.  A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
10. DA CONTRATAÇÃO COM O FORNECEDOR 
10.1. A contratação com o fornecedor, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e 
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 74/2015. 

10.2. O Órgão Gerenciador convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à Contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

10.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e 
aceita pela Administração. 

10.2.2. Para instruir a formalização dos contratos, o vencedor deverá providenciar e encaminhar ao 
órgão contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da convocação, prova de 
regularidade fiscal para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e Certidões Negativas de Tributos e Contribuições Federais, Estadual e Municipal. 

10.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou 
instrumento equivalente, conforme o § 1º do art. 65 da Lei n.º. 8.666/93. 

10.4. É vedada a subcontratação total e parcial do objeto do contrato. 
10.5. Será dispensada a prestação de garantia financeira pela Contratada, para a execução do objeto da 

presente licitação, conforme o disposto no Artigo 56, da Lei nº 8.666/93. 
10.6. Os quantitativos contratuais não solicitados, não geraram compromisso de pagamento pela 

administração municipal.  
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE E DA CONTRATADA 
11.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão cumprir os ditames estabelecidos nas Minutas da 

Ata de Registro de Preços (anexo II) e na minuta do contrato (anexo VII) deste instrumento edital. 
 
12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1.  O pagamento será efetuado até o 15º dia do mês subsequente, referente ao consumo do mês 

anterior, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do 
comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela  Administração Municipal. 

12.1.1. As notas Fiscais/faturas deveram estar acompanhadas da documentação comprobatória da 
manutenção da idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como 
condição prévia para a liquidação da despesa, compreendendo: 

a) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS; 
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c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
d) Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 
12.2.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.  
12.3.  O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou 

através de Cheque Nominal à Contratada. 
 
13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
13.1.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta da PMI pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

13.2.  A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 
estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa.  

13.3.  As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  
13.4.  Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de 

obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as 
penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.  

 
14. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO 
14.1.  A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão 

à legislação vigente. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.2.  O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de 
divulgação, serão publicados no Jornal Oficial do Município.  

15.3.  Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para 
retirada na CPL/PMI, após a publicação do instrumento contratual.  

15.4.  Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

15.4.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia 
útil. 

15.4.2.  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

15.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador. 
15.5.1. Não Será cobrado por parte da Prefeitura Municipal de Itajá, pela aquisição do edital e seus 

anexos. 
15.6. O edital e seus anexos serão disponibilizados eletronicamente aos interessados. 
15.7. Integram o presente Edital: 
a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de inexistência de trabalhador menor; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
f) Anexo VI – Modelo de Declaração da Proposta;  
g) Anexo VII – Minuta do Contrato; 
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento Como Microempresa Ou Empresa De 

Pequeno Porte 
i) anexo IX – Formulário de Solicitação de arquivos do Pregão 
15.8.  Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação. 
15.9.  A Prefeitura de Itajá reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, 

tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, não cabendo as licitantes o direito de indenizações, salvo as disposições 
legalmente previstas. 

15.10. Simples omissões ou irregularidades sanáveis e irrelevantes, assim entendidas aquelas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos bem como de sua validade jurídica, e que não 
causem prejuízo à Administração e aos Licitantes, poderão ser relevadas. 
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15.11. A Prefeitura de Itajá reserva-se o direito de filmar, gravar e fotografar as Sessões relativas a este 
Pregão e utilizar este meio como prova. 

15.12. É facultada ao Pregoeiro e/ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

15.13. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

15.14. 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. 

15.15. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 
08h00min às 13h00min horas, pelo telefone (84) 3330-2255, por email: pregoeiro@itaja.rn.gov.br e 
cpl@itaja.rn.gov.br, ou ainda na CPL/PMI situada na sede da Prefeitura Municipal de Itajá/RN. 

15.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Ipanguaçu/RN.  

 
Itajá/RN, 04/03/2016. 

 
 
 

___________________________________ 
Francisco Lindemberg da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 

Anexo I - Termo de Referência 
 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA 

MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE ITAJÁ/RN. Nos termos, especificações e quantidades descritas neste edital e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição do Objeto se faz necessário devido à necessidade de manutenção dos serviços das 
diversas Secretarias Municipais de Itajá/RN. 
2.2. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 
 
3. DA ESPCIFICAÇÃO DO(S) PRODUTO(S) 
3.1. Deve ser informada, obrigatoriamente, na proposta, a MARCA e especificações detalhadas dos 

produtos cotados. 

3.2. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela do anexo A deste 

termo de referência e observadas os esclarecimentos constantes no edital. 

3.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de ITAJÁ a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a obtenção do bem por outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro direto de 

preferência em igualdade de condições. 

3.4. É facultado a Prefeitura Municipal de ITAJÁ exigir a apresentação de amostras à licitante 

vencedora, a ser entregue para efeito da análise prévia, com intuito de aprovação. 

3.5. As quantidades apresentadas são estimadas, não se obrigando a Prefeitura Municipal a adquirir a 

totalidade apresentada. 

3.6. Verificada falta de qualidade nos produtos ofertados fica a licitante vencedora adjudicatária, 

independentemente de ser ou não o fabricante, responsável por efetuar a sua substituição sem qualquer 

ônus adicional. 

 
4. DO FORNECIMENTO 
4.1.  O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do 
instrumento de contrato. 
 
5. DA ENTREGA DO OBJETO 

5.1. A entrega dos objetos licitados deverá ser realizada pelo fornecedor, em dias úteis, em local 

especificado pela Administração Municipal, na cidade de Itajá/RN, nos horários das 08 às 12h, 

diariamente, em quantidades parceladas, devendo ocorrer em até 03 (TRES) dias, após o recebimento 

da ordem de compra, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida 

nas respectivas Ordens de Compra, por escrito, do Servidor Municipal devidamente credenciado e 

autorizado para tal ato. 

5.2. Quando os equipamentos necessitarem de montagem e/ou instalação esta deverá ser indispensável 

realizada pela contratada, por pessoal técnico qualificado, sem nenhum ônus a contratante. 

5.3. Se por ventura as instalações físicas da contratante necessitar de adequação par a montagem e/ou 

instalação estas ficaram a cargo da contratada. 

5.4. A entrega dos objetos licitados deverá ser realizada pelo fornecedor, em dias úteis, em local 

especificado pela Secretaria de Saúde, na cidade de Itajá/RN, nos horários das 08 às 12h, diariamente, 

em quantidades parceladas, devendo ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da 

ordem de compra, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas 

respectivas Ordens de Compra, por escrito, do Servidor Municipal devidamente credenciado e autorizado 
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para tal ato.  

6. DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 

6.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá a validade de 12 (doze) meses, conforme prevê o 

Decreto Municipal 74/2015. 

 

7. DA ADJUDICAÇÃO 

7.1.  A adjudicação será feita por Item. 

 

8. DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA  

8.1.  As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da Lei Orçamentária Anual, 

observadas as prioridades fixadas para o exercício. 

 

9. UNIDADES FISCALIZADORAS 

9.1. São unidades fiscalizadoras: Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias que 
compõe o Município de Itajá – Prefeitura Municipal. 
 
10. OUTRAS PRESCRIÇÕES 
10.1.  Deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e 
do recebimento dos materiais licitados. 
10.2. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes no edital deste 
pregão; 
10.3. Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de 
abertura das Propostas de Preços; 
10.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, 
seguro e quaisquer outras despesas para a entrega dos materiais. 
10.5. Somente serão aceitos os produtos que, por ocasião de sua entrega, apresentarem, no mínimo, 
80% (setenta por cento) de seu prazo de validade vigente; 
10.6. Todos os produtos deverão conter estampado no rótulo ou embalagem, identificação do fabricante, 
prazo de validade, registro em órgão regulador, quando houver (ANVISA, ministério da saúde, CIF, ou 
ainda outro órgão competente), quantidade, peso e/ou volume do conteúdo, além de Bula ou ainda 
manual do usuário quando se fizer necessário. 
 

 
Itajá/RN, 04/03/2016. 

 
__________________________________________________ 

Lutércio Jackson Guimarães 
Secretário Municipal de Administração 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 

 
ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016- SRP 

 
Aos xx dias xxxxxxxx de xxxx, o Município de Itajá, através da Prefeitura Municipal, com sede à 

xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº. 01.612.395/0001-46, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado a XXXXXXXXXXXXXX, nos termos da Lei nº. 
8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 74/2015, conforme a classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRPSRP, homologado em XX de XXXXX de 
XXXXX, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue: 

 
1. CLÁUSULA I - DO OBJETO 
1.1. Através da presente ata ficam registrados os REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO 

FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN., conforme descrição abaixo relacionada: 
LICITANTE: 
CNPJ: 

 
1.2. A presente Ata apresenta o valor total de XX.XXXX,XX (XXXXXXX). 

 
2. CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada 

a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, 
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, 
durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 

3. CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, 
desde que devidamente comprovada à vantagem. 

3.2. Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da 
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que 
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem 
de classificação. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 

3.4. As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

 
4. CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

COD. ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

MARCA UNID. QUANT PREÇO TOTAL 

XX xxxxxxx  xxxxxx XXXXX
X 
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4.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as 
especificações contida na ordem de compra, já expressas no Termo de Referência (Anexo I) deste 
Edital. 

4.2. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 13 do Edital em 
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
5. CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado após apresentação da documentação comprobatória da manutenção da 

idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para a 
liquidação da despesa, compreendendo: 
a) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
d) Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

idênticas em quantidade e espécie às que tenham sido exigidas para efeito de habilitação e 
qualificação, previamente à contratação, expressas no subitem 6.1.2 do instrumento convocatório. 

5.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN se compromete a efetuar o pagamento até o 15º (décimo 
quinto) dia do mês subsequente ao da apresentação dos necessários, acompanhado da Nota Fiscal 
de FORNECIMENTO e devidamente atestada pelo setor competente. 

5.3. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá a 
Secretaria Municipal solicitante. 

5.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

5.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada nesta Ata, em 
especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e 
indenização pelos danos decorrentes. 

5.5. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação 
irregular. 

5.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

6. CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
6.1. A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do objeto. 
6.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 

7. CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 
7.1. A Prefeitura Municipal de ITAJÁ poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido 

o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na 
legislação pertinente: 

 
I – ADVERTÊNCIA; 

 
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS: 

 
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou 
na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no 
setor financeiro da PMI no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação. 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução 
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e 
o contrato poderá ser rescindido a critério da PMI 
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III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, 
quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 
7.1.1. As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
7.2. A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de 

empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

7.3. Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame 
das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da 
classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado 
vencedor e convocado para assinar o contrato. 

7.4. As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 

7.5. A Prefeitura de Itajá aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, 
sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

7.6. O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo 
nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão 
encaminhados à área competente para cobrança judicial. 

 
8. CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas 
no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

8.2. O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

8.4. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
8.5. Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual 

oportunidade de negociação. 
8.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 
I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 
pedido do fornecimento; 

II. Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
8.7. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de 

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  
 

9. CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

9.1. O recebimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do 
instrumento de contrato. 

9.2. O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 
especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação 
ao representante designado pela contratante. 

9.3. Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no 
endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

9.4 Serão recebidos da seguinte forma: 
a) Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 

com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 
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b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente 
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 02 
(dois) dias úteis após o recebimento provisório. 

9.4. No ato da entrega não poderá ter transcorrido 20% (vinte por cento), do prazo de validade dos 
produtos. 

 
10. CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1. O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa nas situações abaixo: 
I.  A pedido quando: 
a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 
II. Por iniciativa do Município de ITAJÁ, quando: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
III. Automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata; 
b) Quando não restarem fornecedores registrados; 

IV. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostila 
mento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova 
ordem de registro. 
 

11. CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 
11.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais. 
11.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 

igualmente autorizado pelos Órgãos requisitante. 
 
12. CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
12.1. Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de 

Compra. Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à 
multa estabelecida neste Edital; 

12.2. Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos 
funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.; 

12.3. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.4. O Município de ITAJÁ/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
da CONTRATADA para outras entidades; 

12.5. Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão 
municipal; 

12.6. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 
65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

12.7. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
13. CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
13.2. Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 
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13.3. Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
do contrato; 

13.4. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor 
competente; 

13.5. Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção; 
13.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção; 
13.7. Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o 
caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido; 

13.8. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no 
fornecimento. 

13.9. Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados. 
 
14. CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Integra esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços para Registro de Preços nº 

013/2016- SRPSRP e as propostas das empresas classificadas em primeiro lugar supracitadas na 
Cláusula I desta Ata de Registro de Preços. 

14.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes 
das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

14.3. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

14.4. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de IPNAGUAÇU/RN, com 
exclusão de qualquer outro. 

 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
 

 Itajá/RN, XXX de XXXXX de XX. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 
CNPJ  nº  xxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
 
 
 

«ASSINAT_LICITANTES_VENC» 
 

Itajá/RN, 04/03/2016. 
 

 
 

___________________________________ 
Francisco Lindemberg da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.. 

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO) 
Pregão Presencial nº 013/2016- SRP 

 
Declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de ITAJÁ, nos termos legais do § 2º do 

Artigo 32 da Lei nº 8.666/93, que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxx, situada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, não tem contra si, até a 
presente data, fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se 
a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei. 
 

Local e data 
xxxxxxx 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 
RG nº 

 
 

Itajá/RN, 04/03/2016. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Francisco Lindemberg da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA TRABALHADOR MENOR (MODELO) 
 

Pregão Presencial nº. 013/2016- SRP. 
 
 

Declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Itajá, nos termos do inciso V do Artigo 
27 da Lei nº 8.666/93, que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, situada xxxxxx, não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores 
de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 
 
 

Local e data 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº. 
 

 
Itajá/RN, 04/03/2016. 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Francisco Lindemberg da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 

 
 
 

 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 
Pregão Presencial nº. 013/2016- SRP 

 
Declaro, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Inciso 7º do 

art. 4º da Lei nº 10.520/2002, que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, situada xxxxx, atende plenamente aos requisitos de habilitação constantes do 
Edital. 
 
 

Local e data 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº 
 

 
Itajá/RN, 04/03/2016. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Francisco Lindemberg da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 
 

 
 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
Pregão Presencial nº 013/2016- SRP 

 
           

A empresa ___________________ inscrita no CNPJ sob nº ___________, com sede a 
____________________, por intermédio de seu(a) representante legal Sr(a) ____________ portador(a) do 
Rg nº _______________ e do CPF nº ________________, declara que : 
 

1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. 
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) ofertado (s), estão inclusos todos os custos 

indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc. 
3. O Prazo de entrega: Conforme condições do edital. 
4. A conta bancária da empresa é no Banco _____________, Nº. ________, Agência _______, e o 

nosso telefone para contato é __________. 
5. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a ordem de 

compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. ______________, Carteira 
de identidade nº _______________, CPF nº _________________, (função na empresa), como 
responsável legal desta empresa. 

6. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos do Pregão Presencial nº 013/2016- SRP. 

 
 

Local e data 
 

_______________________________________ 
Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº 
 

Itajá/RN, 04/03/2016. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Francisco Lindemberg da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 
 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
Contrato nº: XXX/201X 
Pregão Presencial nº: 013/2016- SRP 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 
ITAJÁ E, DO OUTRO, A EMPRESA: 
XXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXXX. 

 
O MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, com endereço 

a sede da Prefeitura Municipal a Praça Vereador José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 01.612.395/0001-46, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo senhor. xxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº. xxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal, brasileiro, 
capaz, residente e domiciliado a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e de outra parte a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 
xxxxxxxxxxxxxxx, com sede a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS 
DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.xxxxxxx 
representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx e 
RG de nº xxxxxxxxx, residente e domiciliado(a) à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes da licitação 
Pregão Presencial nº. 013/2016- SRP resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei 
Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 (com suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as 
partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA 
MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
ITAJÁ/RN. 

 
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS  

Pelo fornecimento de cada item adjudicado e homologado à CONTRATADA, será pago a esta o 
valor unitário ofertado em sua proposta de preços para o respectivo item, totalizando, no final, um 
montante estimativo, R$ xxxxx (xxxxxxx). Nos preços estão incluídas mãos-de-obra com troca, impostos, 
taxas, fretes e demais encargos necessários à execução do contrato conforme preços da ata de registro 
de preço e no edital do pregão presencial nº 013/2016- SRP- SRP e quantidades descritas na planilha 
abaixo: 
 

COD DESCRIÇÃO MARCA QUANT 
PREÇO 

UNIT. (R$) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 

      

 
CLÁUSULA 3ª - DO PAGAMENTO 

§ 1º - O pagamento será efetuado até o dia quinze (15) do mês imediatamente seguinte ao da 
entrega do objeto, e dar-se-á mediante a apresentação, no final de cada mês, de Nota Fiscal/Fatura (em 
duas vias) correspondente ao objeto solicitados e recebidos pelo CONTRATANTE, atestados e aceitos 
pela autoridade competente e de conformidade ao discriminado na proposta da CONTRATADA. 
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§ 2º - O valor do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, no prazo e condições estabelecidos 
no parágrafo anterior, será aferido multiplicando-se as quantidades de cada item fornecido durante o mês 
pelos seus respectivos preços unitários, somando-se, no final, os resultados obtidos dessas operações. 

§ 3º - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária na 
conta corrente do licitante vencedor ou ainda por meio de cheque nominal em favor da contratada. 

§ 4º - Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da 
entrega e aceitação do objeto fornecido pela CONTRATADA, durante o mês, estes não estiverem de 
acordo com as especificações estipuladas no Edital Pregão Presencial nº. 013/2016- SRP. 

§ 5º - Por ocasião do pagamento do objeto fornecido durante o mês, deverá o Servidor responsável 
pela compra apresentar à Tesouraria, relação circunstanciada de todo os itens, a fim de que esta seja 
confrontada com as correspondentes notas fiscais. 

 
CLÁUSULA 4ª - DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS 

Os preços ora contratados não sofrerão reajuste. 
  
CLÁUSULA 5ª - DA FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município no elemento de despesa: 
PODER...................: xxxxxxxxxxxxxx 
ÓRGAO...................: xxxxxxxxx 
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: xxxxxxxxxxx 
PROJ./ATIV.:xxxxxxxxxxxxx 
EMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 Material de Consumo / 4.4.90.52 Equipamentos e Material 
Permanente 
Fonte: XXXX 
 

CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, bem como efetuar o pagamento de acordo 
com a forma convencionada; 

II. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar suas obrigações 
contratuais, dentro das condições pactuadas; 

III. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução do presente instrumento de contrato, fixando o prazo para sua correção; 

 
CLÁUSULA 7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução do objeto deste contrato, envidará a CONTRATADA todo empenho e dedicação 
necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a: 

I. Fornecer, em tempo hábil, em até 03 (TRES) dias, os itens do objeto que forem solicitados, em 
local indicado pela administração, devendo os mesmos estar com regularidade perante descrito no 
edital.  

II. Facilitar, quando for o caso, a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas, 
cientificando o CONTRATANTE do resultado das inspeções; 

III. Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados quando da entrega do objeto 
licitado; 

IV. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

V. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas na licitação; 

VI. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE e atender, pronta e 
irrestritamente, às reclamações desta; 

VII. Tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da 
execução do objeto, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar 
os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas 
preventivas acaso adotadas. 

VIII. Atender as determinações e exigências formuladas pelo Contratante; 
IX. Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados quando do fornecimento do objeto; 
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X. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

XI. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

XII. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE e atender, pronta e 
irrestritamente, às reclamações desta; 

XIII. Responder por eventuais encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, decorrentes da sua 
condição de empregadora. 
§ 1º - Expirada a vigência do presente instrumento contratual e não tendo o CONTRATANTE 

solicitado à quantidade máxima dos produtos, estimada para o respectivo período vigêncial, não 
poderá a CONTRATADA, em hipótese alguma, cobrar da Prefeitura Municipal de Itajá, nenhum 
débito alusivo ao restante dos itens licitados e não solicitados, na citada vigência, pelo 
CONTRATANTE. 

§ 2º - Por força do § 2º do art. 32, da Lei 8.666/93, fica a CONTRATADA obrigada a declarar ao 
CONTRATANTE, sob as penalidades cabíveis, a ocorrência de fato impeditivo da habilitação, que venha a 
ocorrer posteriormente à mesma. 
 
CLÁUSULA 9ª - DA VINCULAÇÃO 

Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, a Proposta da 
CONTRATADA e demais peças que constituem o Processo de licitação Pregão Presencial nº. 013/2016- 
SRP. 
CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES 

Se, na execução deste contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer 
inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das 
sanções previstas no arts. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 sofrerá as seguintes penalidades ou sanções: 

I. Advertência, por escrito; 
II. Caso o fornecimento do presente contrato, não seja entregue no prazo e nas condições nele 

estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo CONTRATANTE, 
a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%) sobre o valor total do contrato, 
até que seja corrigida a falta apontada pela Administração; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por 
prazo não superior a dois (02) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da 
natureza da gravidade da falta cometida; 

IV. 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 o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
§ 1º - A penalidade estabelecida no inciso anterior é de competência exclusiva do Senhor Prefeito 

Municipal de Itajá, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez (10) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação; 

§ 2º - O valor da multa referida no inciso II, desta Cláusula, será descontada de qualquer fatura ou 
crédito existente na Prefeitura Municipal de Itajá em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior 
ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário; 

§ 3º - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV, desta Cláusula, 
poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias úteis. 
 
CLÁUSULA 11ª - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Parágrafo único - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de cinco (05) dias úteis, à 
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

 
CLÁUSULA 12ª - DA VIGÊNCIA, EFICÁCIA 

O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia XX de XXX de 20XX. 
 
CLÁUSULA 13ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser rescindido: 

mailto:pregoeiro@itaja.rn.gov.br


Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ITAJÁ 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 59513-000 

CNPJ/MF 01.612.395/0001-46 - Telefax: (84) 3330-2255 
e-mail: pregoeiro@itaja.rn.gov.br 

 

 

I. Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 

II. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; e 

III. Judicialmente, nos termos da legislação. 
CLÁUSULA 14ª - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei 8.666/93, sempre 
através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente, observado o respectivo crédito orçamentário.  
 
CLÁUSULA 15ª - DOS CASOS OMISSOS 

Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os 
chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial a Lei nº. 8.666/93. 

  
CLÁUSULA 16ª - DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato. 
 
CLÁUSULA 17ª - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Comum Estadual, com sede no Município de Ipanguaçu, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão oriunda do 
presente Instrumento Contratual. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato, em duas (02) vias. 

Itajá/RN, XX/XX/XXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PELA CONTRATANTE 

Prefeito Municipal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PELA CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Documento: xxxxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Documento: xxxxxxxxxxxxxx 

 
Itajá/RN, 04/03/2016. 

 
 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Francisco Lindemberg da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.. 
 

 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (MODELO) 
  
  

A empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante 
legal, XXXXXXXXXXXXX, CPF nº Carteira de Identidade nº, declara, para fins de participação no Pregão 
Presencial nº 013/2016- SRP, sob as penas da Lei, que é considerada:  
  
( ) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;  
  
( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.  
  

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123/06.  

  
Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos 

ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.  
  
Obs.: Anexar esta declaração junto aos documentos de credenciamento para obtenção do benefício em 
regime diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06.  
  
  
  

 Local, XX de XXXX de XXXX. 
 

Assinatura do Responsável 
RG ou CFP 

 
 

 
Itajá/RN, 04/03/2016 

 
 
 

Francisco Lindemberg da Silva 
Pregoeiro 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 
 

 
ANEXO IX – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DO PREGÃO 

 

PREGÃO 
PRESENCIAL Nº  013/2016- SRP 

       

OBJETO:  

  
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE 
LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 

 

         DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ:     
    INSCRIÇÃO 

ESTADUAL   INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
  

  

ENDERÇO 
COMPLETO 

  

  

  

CONTATOS 

FONE/FAX   

CELULAR   

E-MAIL   

REPRESENTANTE  

RG E CPF DO 
REPRESENTANTE  

 
 

Itajá/RN, 04/03/2016 
 
 
 

Francisco Lindemberg da Silva 
Pregoeiro 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016- SRP 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, 

DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 

ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 

ANEXO A DO TERMO DE REFERENCIA 
 

COD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

51852 
ACIDO MURIÁTICO: PRODUTO DE CORROSÃO PARA 
VASOS SANITÁRIOS. COM DESCRIÇÃO NO ROTULO DO 
PRODUTO E DO FABRICANTE. 

LITRO 137 

51853 

ÁGUA SANITÁRIA: COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO 
DE SÓDIO E CARBONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 
HIPOCLORITO DE SÓDIO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 
2,0% À 2,5% P/P, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE 
DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, FRASCO 
DE 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. 

LITRO 7.175 

51854 

ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO – PARA USO DOMÉSTICO 
- 46º INPM. COM REGISTRO DO RESPONSÁVEL 
QUÍMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE 
ENVASAMENTO, Nº DE LOTE E VALIDADE NA 
EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR 
O MANUSEIO, COM SAC DA EMPRESA. FRASCO 
PLÁSTICO DE 1000 ML. 

UNIDADE 255 

51855 

ÁLCOOL EM GEL – PARA USO DOMÉSTICO - 46º INPM. 
COM REGISTRO DO RESPONSÁVEL QUÍMICO, 
REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE 
ENVASAMENTO, Nº DE LOTE E VALIDADE NA 
EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR 
O MANUSEIO, COM SAC DA EMPRESA. FRASCO 
PLÁSTICO DE 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 
MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

LITRO 495 

51856 
AMACIANTE PARA ROUPAS: PERFUMADO, ESSÊNCIAS 
DIVERSAS, COM DESCRIÇÃO DE PRODUTO E DO 
FABRICANTE NO ROTULO. 

LITRO 174 

51857 

AVENTAL DE VINIL, CONFECCIONADO EM VINIL 
TRANSPARENTE, COM CORDÕES PARA AJUSTE NO 
PESCOÇO E NA CINTURA. TAMANHO: 70CMX1,20M. 
APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM 
TRABALHOS ONDE HAJA UMIDADE E MANUSEIO DE 
ALIMENTOS. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE 
DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. 

UNIDADE 98 

51858 
BACIA PLÁSTICA 40 CM DE DIÂMETRO COM ALTURA DE 
18 À 20 CM 

UNIDADE 38 

51859 
BACIA PLÁSTICA 50 CM DE DIÂMETRO ALTURA DE 18 À 

UNIDADE 33 
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20 CM 

51860 
BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE 23 LITROS 
(APROXIMADAMENTE). 

UNIDADE 33 

51861 
BACIA PLÁSTICA, MODELO FUNDA, TAMANHO GRANDE. 
COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS 

UNIDADE 21 

51862 BACIA PLASTICA CAPACIDADE PARA 28 LT UNIDADE 30 

51863 BALDE PLÁSTICO C/ CAPACIDADE PARA 15L UNIDADE 38 

51864 
BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE APROXIMADO DE 
12LT, SEM TAMPA, COM ALÇA, DE ALTA RESISTÊNCIA. 

UNIDADE 39 

51865 
BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE APROXIMADO DE 
20LT, SEM TAMPA, COM ALÇA, DE ALTA RESISTÊNCIA. 

UNIDADE 95 

51866 
BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 15L SEM 
TAMPA,COM CALÇA, DE ALTA RESISTENCIA 

UNIDADE 117 

51867 BALDE PLÁSTICO GRANDE P/ LIXO 60L C/ TAMPA UNIDADE 62 

51868 BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº DE 33 A 44 PAR 123 

51869 

CERA LIQUIDA PARA PISO AMARELA: COM 
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DO PRODUTO E 
COM DATA DE VALIDADE NO ROTULO. GARRAFA DE 
COM NO MINIMO 750ML 

UNIDADE 37 

51870 

CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR:COM 
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DO PRODUTO E 
COM DATA DE VALIDADE NO ROTULO. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 01 LT 

UNIDADE 77 

51871 CESTO LIXO 100L COM TAMPA E RODAS UNIDADE 52 

51872 
CESTO P/ LIXO TELADO PLASTICO C/ FORMATO 
CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE 12L 

UNIDADE 177 

51873 

CESTO PARA LIXO: PARA PAPEL, EM PLÁSTICO 
TELADO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, 
CAPACIDADE PARA 8LT. ACONDICIONADO CONFORME 
A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. 

UNIDADE 62 

51874 CREME DENTAL COM FLUOR + CALCIO C/90G UNIDADE 210 

51875 

DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA 
DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES. 
ISENTO DE PARTÍCULAS INSOLÚVEIS OU MATERIAIS 
PRECITADOS. CONTENDO EXTERNAMENTE PRAZO DE 
VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, 
FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANTIDADE, MODO DE USAR, 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA, FORMA DE CONSERVAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO; ADVERTÊNCIA PARA NÃO 
REUTILIZAÇÃO DA EMBALAGEM, PRECAUÇÕES, 
CLASSE TOXICOLÓGICA (SE HOUVER), CONDUTA EM 

LITRO 4.352 

mailto:pregoeiro@itaja.rn.gov.br


Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ITAJÁ 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 59513-000 

CNPJ/MF 01.612.395/0001-46 - Telefax: (84) 3330-2255 
e-mail: pregoeiro@itaja.rn.gov.br 

 

 

CASO DE ACIDENTES.NAS FRAGANCIAS EUCALIPTO, 
JASMIN, PINHO E TALCO 

51876 

DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL. 
FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: 
AROMATIZADOR DE AMBIENTE. FRASCO DE 400ML. A 
EMBALAGEM DEVERÁ, EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, 
VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. 

FRASCO 1.146 

51877 

DETERGENTE LÍQUIDO EMBALGEM DE 2 LT, 
BIODEGRADÁVEL, COM EXCELENTE AÇÃO 
DESENGORDURANTE, NEUTRO E CLEAN, 
CONTENDO:IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E 
PESO LIQUIDO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

GARRAFA 790 

51878 

ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA TIPO BOLA COM 
SUPORTE. VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS LISAS 
E FORMATO ANATÔMICO QUE ACESSA TODOS OS 
CANTOS. CABO E CEPA DE PLÁSTICO. DURAVÉL E 
HIGIÊNICA. 

UNIDADE 105 

51879 
ESPANADOR DE PENAS NATURAIS, C/ COMPRIMENTO 
TOTAL DO CABO DE 30CM 

UNIDADE 104 

51880 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/8 UNIDADES 60G. 100% 
ECOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO.A 
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER  EXTERNAMENTE OS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO 
DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALIDADE MÍNIMA DE 12 
MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

PACOTE 805 

51881 

ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, 
CONFECCIONADA EM MANTA NÃO TECIDO, DE FIBRAS 
SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'ÁGUA, 
IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO E ADERIDA À 
ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA. O 
PACOTE DEVERÁ CONTER 03 UNDS, EXTERNAMENTE 
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALIDADE 
MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

PACOTE 600 

51882 FLANELATECIDO 100% ALGODAO. TAMANHO 28X58CM UNIDADE 310 

51883 
HASTES FLEXIVEIS PARA LIMPEZA DE OUVIDO COM 
PONTAS 100% DE ALGODAO ANTIGERME C/ 75UND 

UNIDADE 280 

51884 

LAVA PISO, COM 2 LITROS, SUPER CONCENTRADO 
PARA DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE 
AMBIENTES. ISENTO DE PARTÍCULAS INSOLÚVEIS OU 
MATERIAIS PRECITADOS. CONTENDO EXTERNAMENTE 
PRAZO DE VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL 

GARRAFA 1.561 
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TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANTIDADE, MODO DE 
USAR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, FORMA DE 
CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO; ADVERTÊNCIA 
PARA NÃO REUTILIZAÇÃO DA EMBALAGEM, 
PRECAUÇÕES, CLASSE TOXICOLÓGICA (SE HOUVER), 
CONDUTA EM CASO DE ACIDENTES. 

51885 
LIMPADOR DE VIDROS TRADICIONAL 500ML COMP,: 
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COADJUVANTE, 
CORANTE E AGUA 

UNIDADE 331 

51886 
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL – FORMATO 
CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 50L 

UNIDADE 137 

51887 
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL – FORMATO 
CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 12L 

UNIDADE 142 

51888 

LUSTRA MÓVEIS 200 ML, COMPONENTES CERAS 
NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO EM MÓVEIS 
E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM: COM 200ML DADO DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE. 

UNIDADE 345 

51889 

LUVA PARA LIMPEZA MÉDIA, LUVA MULTIUSO DE 
LÁTEX, 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO. 
COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE 
PLÁSTICO, CONTENDO UM PAR DE LUVAS. 
ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO 
FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE 
DO PRODUTO ATÉ SEU USO. 

PACOTE 364 

51890 

NAFTALINA EM BOLAS, COM ATIVO REPELENTE DE 
INSETOS, EM ESPECIAL, AS TRAÇAS; ATÉ NO 
SEGMENTO INDUSTRIAL ONDE POSSUI GRANDE 
IMPORTÂNCIA NA QUÍMICA FINA, E PACOTES EM 
PRÁTICOS 24G. 

PACOTE 47 

51891 
PÁ COLETORA LIXO, COM COLETOR MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 26CM E CABO DE 
MADEIRAMEDINDO 50CM, RESISTENTE. 

UNIDADE 45 

51892 
PÁ DE LIXO PLÁSTICO COM COLETOR MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 26CM  E COM CABO LONGO 80CM 
DE MADEIRA PLASTIFICADO 

UNIDADE 273 

51893 

PANO DE PRATO, RESISTENTE. COM NO MÍNIMO 95% 
ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM, 
COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, 
MEDINDO 40X66CM. 

UNIDADE 541 

51894 

PANOS P/ CHÃO – ALVEJADO -EM ALGODÃO LISO, 
100% ALGODÃO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 43 X 67 CM. 
MARGEM DE VARIAÇÃO 10% PESANDO O MÍNIMO DE 
120G POR PANO 

UNIDADE 1.256 

51895 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO OU PERFUMADO C/ 
FOLHAS PICOTADAS E GOFRADAS – COMPOSIÇÃO: 

PACOTE 3.380 
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100% DE FIBRAS CELULÓSICAS. FOLHAS SIMPLES – 
C/4 ROLOS 30MX10CM 

51896 
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, COMPOSIÇÃO: 100% 
FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS C/ 2 ROLOS COM 
TOALHAS DE 20CMX22CM 

PACOTE 1.610 

51897 

PASTILHA SANITÁRIA COM 40 G. FRAGRÂNCIAS: 
EUCALIPTO E FLORAL, SENDO, APRESENTANDO 
CERTIFICADO DE DESEMPENHO AMBIENTAL E 
REGISTRO NA ANVISA.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO.  

UNIDADE 1.605 

51898 

POLIDOR DE ALUMÍNIO COM 500 ML.ESPECIFICAÇÃO : 
LIMPADOR, PARA ACABAMENTO, PROTEÇÃO E BRILHO 
EM SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM 
FRASCO: COM 500ML DADO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE 

UNIDADE 1.712 

51899 
PEGADOR DE ROUPAS DE MADEIRA PACOTE COM 12 
UNIDADES 

PACOTE 500 

51900 
PORTA SABÃO E DETERGENTE MEDIDAS 21,5 X 10,5 X 
4 CM  MATERIAL PLÁSTICO 

UNIDADE 70 

51901 PULVERIZADOR EXPORT 370 ML EM PLÁSTICO UNIDADE 05 

51902 

RODO DE PLÁSTICO 30 CM COM CABO DE MADEIRA 
PLASTIFICADO. RODO PERFIL DE BORRACHA COM 
ACABAMENTO CHANFRADO LÂMINA EM EVA DUPLO. 
AJUSTA-SE ÀS IMPERFEIÇÕES DO PISO 

UNIDADE 198 

51903 

RODO DE PLÁSTICO 60CM COM CABO DE MADEIRA 
PLASTIFICADO. RODO PERFIL DE BORRACHA COM 
ACABAMENTO CHANFRADO LÂMINA EM EVA DUPLO. 
AJUSTA-SE ÀS IMPERFEIÇÕES DO PISO 

UNIDADE 134 

51904 

RODO PLÁSTICO DUPLO 40 CM COM CABO DE 
MADEIRA PLASTIFICADO. RODO PERFIL DE BORRACHA 
COM ACABAMENTO CHANFRADO. UTILIZADO PARA 
SECAR SUPERFÍCIES ÚMIDAS. É IDEAL PARA O 
TRABALHO DOMÉSTICO OTIMIZANDO O TEMPO DE 
SERVIÇO. OSSUI BORRACHA NATURAL RESISTENTE. 
LÂMINA EM EVA DUPLO. AJUSTA-SE ÀS IMPERFEIÇÕES 
DO PISO 

UNIDADE 230 

51905 

SABÃO GLICERINADO BARRA DE  500G. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER, EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, 
VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA 

UNIDADE 1.090 

51906 

SABÃO EM BARRA NEUTRO DE GLICERINA C/1KG A 
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER, EXTERNAMENTE OS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO 
DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 

UNIDADE 1.220 
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MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

51907 

SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA LINHA, COM APARÊNCIA 
UNIFORME. ISENTOS DE SUJEIRAS E MATERIAIS 
ESTRANHOS. SOLÚVEL RAPIDAMENTE EM ÁGUA SEM 
FORMAR AGREGADOS DE DIFÍCIL DISSOLUÇÃO. 
BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM COM 1KG. A 
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO 
DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALIDADE MÍNIMA DE 12 
MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

KILO 1.053 

51908 

SABÃO LIQUIDO PARA LAVAGEM DE PISO:  SABÃO 
LIQUIDO COM SUBSTANCIA DESENGORDURANTE. COM 
DESCRIÇÃO DO FABRICANTE, DO PRODUTO E DA 
DATA DE VALIDADE NO ROTULO. EM EMBALAGEM DE 1 
L, 2 L OU 5L. 

LITRO 798 

51909 

SABONETE GLICERINADO ANTIBACTERIANO EM 
BARRA MINIMA DE  80G GORDURA ANIMAL E VEGETAL 
SAPONIFICADA, SACAROSE, GLICERINA, ÁGUA, ÁCIDO 
ESTEÁRICO, FRAGRÂNCIA, TRIETANOLAMINA, 
EXTRATO DE MEL, ACETATO DE TOCOFEROL, ÁCIDO 
ETIDRÔNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO 
PRODUTO (CM) – AXLXP8,6X3X5,4CM 

UNIDADE 360 

51910 

SABONETE GLICERINADO EM BARRA MINIMA DE  80G 
GORDURA ANIMAL E VEGETAL SAPONIFICADA, 
SACAROSE, GLICERINA, ÁGUA, ÁCIDO ESTEÁRICO, 
FRAGRÂNCIA, TRIETANOLAMINA, EXTRATO DE MEL, 
ACETATO DE TOCOFEROL, ÁCIDO ETIDRÔNICO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – 
AXLXP8,6X3X5,4CM 

UNIDADE 690 

51911 
SACO PARA LIXO 100L: EMBALAGEM C/ 05 UNIDADE 
NAS CORES PRETA OU AZUL. DATA DE VALIDADE, 
FABRICANTE E PRODUTO DESCRITO NO ROTULO. 

PACOTE 4.310 

51912 

SACO PARA LIXO 30L: EMBALAGEM C/ 10 UNIDADE, 
UNIDADE NAS CORES PRETA OU AZUL. DATA DE 
VALIDADE, FABRICANTE E PRODUTO DESCRITO NO 
ROTULO. 

PACOTE 2.386 

51913 

SACO PARA LIXO PRETO 50L: EMBALAGEM C/ 10 
UNIDADE, UNIDADE NAS CORES PRETA OU AZUL. 
DATA DE VALIDADE, FABRICANTE E PRODUTO 
DESCRITO NO ROTULO. 

PACOTE 1.336 

51914 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICA COM 300G UNIDADE 1.009 

51915 TAPETE DE PANO EM ALGODAO 50X60 CM UNIDADE 10 

51916 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO C/70CM X 1,40M UNIDADE 92 

51917 
TOALHA DE MÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 
40X60CM, 100% ALGODÃO. 

UNIDADE 52 
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51918 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 48CMX65CM UNIDADE 140 

51919 

VASSOURA COM CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO 
RÍGIDO COM EXTREMIDADE ROSQUEADA E CERDAS 
EM NYLON MEDINDO DE 26 A 30 CM DE COMPRIMENTO 
X 4,5 A 5 CM DE LARGURA. 

UNIDADE 438 

51920 
VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DAS CERDAS PALHA, 
MATERIAL DO CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DAS 
CERDAS 60 CM. 

UNIDADE 1.830 

51921 

VASSOURA EM PIAÇAVA: COM CABO, CERDAS DE 
PIAÇAVA SINTÉTICA, PARA PISOS RÚSTICOS E 
SEMIRRÚSTICOS. TAMANHO:40 X 12 X 18 CM CEPA EM 
PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.  

UNIDADE 35 
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