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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019
PROCESSO Nº 027/2019
O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, por meio de seu Representante Legal, comunica
aos interessados que será realizada no dia 15 de março de 2019 às 08:30 hs, no
Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Bernardo José Dias, s/n.º, Centro,
Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de
higiene e limpeza, gêneros alimentícios e utensílios domésticos, com entrega
parcelada para o exercício de 2019, para atender a diversas gerências desta
municipalidade. No mesmo momento, será realizado o recebimento das propostas e
documentos de habilitação. Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital
encontra–se

disponível

no

Diário

Oficial

do

Município,

http://www.riodoantonio.ba.io.org.br.
Rio do Antônio, 28 de fevereiro de 2019.

José Souza Alves
Prefeito
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PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º027/2019
1. Legislação
Esta licitação obedecerá, integralmente, às disposições das Leis nº 10.520/02 e a Lei
8.666/93, e Lei Municipal nº 070/2011
2. Unidades Interessadas
03.00.00
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Lazer
07.00.00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
15.00.00
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Transportes
05.00.00
Secretaria Municipal de Saúde
04.00.00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
06.00.00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
3. Modalidade
4. Processo Administrativo n°
Pregão Presencial
027/2019
5. Tipo de Licitação
6. Forma de Entrega
Menor Preço
Parcelada
7. Critério de Julgamento
Menor preço por lote
8. Objeto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza,
gêneros alimentícios e utensílios domésticos, com entrega parcelada para o exercício de
2019, para atender a diversas gerências desta municipalidade.
9. Local e Data do Recebimento das Propostas, Documentos relativos à
Habilitação e Início da Abertura dos Envelopes:
DATA: 15 de março de 2019
HORA: 08:30hs
LOCAL: Sede da Prefeitura - Praça Bernardo José Dias, s/n, Rio do Antônio – Bahia
10. Dotações Orçamentárias
Código
Descrição do Projeto/Atividade
Código do
Descrição do Elemento
Projeto/Atividade
Elemento
04.122.002.2003
Manutenção do Gabinete do Prefeito
3390.30.00.00
Material de Consumo
12.365.046.2040
Manutenção dos Recursos Públicos
3390.30.00.00
Material de Consumo
04.062.002.2028
Manut. do Fundo Munic. Saúde (15%) 3390.30.00.00
Material de Consumo
12.361.005.2020
Manutenção do Fundeb (40%)
3390.30.00.00
Material de Consumo
27.812.006.2022
Manut. do Ensino Fundamental - MDE 3390.30.00.00
Material de Consumo
2023
Programa CAPS
3390.30.00.00
Material de Consumo
2034
Manutenção do FMAS
3390.30.00.00
Material de Consumo
11. Prazo de Entrega
12. Prazo de Execução
Imediata de acordo solicitação
Até 31 de dezembro de 2019
13. Local, Horário e Meio de Comunicação para esclarecimentos sobre este Edital
Praça Bernardo José Dias, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220-000
CNPJ.: 13.678.008/0001-53
Tel.: (77) 3470 2189
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Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital com a Pregoeira e Equipe de Apoio,
na sede da Prefeitura Municipal de Rio do Antônio situada na Praça Bernardo José Dias, s/n,
Centro, Rio do Antônio, Bahia, das 8hs até 12hs, ou pelo telefone (77) 3470 2189, bem como
por consulta ao Diário Oficial do Município, disponível através do endereço eletrônico:
<http://www.riodoantonio.ba.io.org.br>.
José Souza Alves
Prefeito

14.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

14.1 Somente serão admitidas a participar da licitação os interessados credenciados que
atenderem todos os documentos exigidos em lei e cumprirem as exigências de habilitação
contidas neste Edital e seus Anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado.
14.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as
declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
14.3 Em consonância com as disposições legais, fica impedida de participar desta licitação
e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de
sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar
e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
14.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas
em lei.
15.

CREDENCIAMENTO

15.1. O interessado deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua Representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
15.2. O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração
por instrumento público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para
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formular ofertas e lances de preços, além de praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome do proponente. Sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura.
Obs.: Quando apresentada Procuração deverá ser anexada cópia do Estatuto ou Contrato
Social.
15.3 Cada licitante poderá credenciar apenas um Representante, ficando este adstrito a
apenas uma Representação.
15.4 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em
Original, Cópia Autenticada ou Cópia Simples acompanhada do original, para que
possa ser autenticada pelo pregoeiro até o último dia que anteceder a abertura da
licitação.
15.5 A ausência do Credenciado importará a imediata impossibilidade de participação da
licitante por ele representada, pois a presença física do Representante Legal da empresa é
obrigatória.
15.6 A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata
exclusão do Licitante, salvo autorização expressa e devidamente justificada pelo Pregoeiro.
15.7. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de
Pleno Conhecimento e Atendimento às exigências de Habilitação (Anexo deste Edital), os
envelopes da Proposta de Preços (Envelope A) e dos documentos de habilitação (Envelope
B), não sendo mais aceitas novas propostas.
15.8. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não está impedida de licitar
ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas,
conforme modelo do Anexo deste Edital.
15.8.1. Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retro
mencionada declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas neste
Edital.
15.9. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste Edital.
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16.

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"

16.1. A Proposta de Preços deverá conter as informações referentes ao Licitante, tais como:
Razão Social, Endereço, CNPJ e Inscrição Estadual / Municipal; além do Número do Pregão;
Preço Unitário e Total em moeda corrente no País, expresso em Real, com apenas duas
casas decimais.
16.2. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo Representante Legal da Empresa ou por seu Mandatário, identificada como
Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro.
16.3. Estar impressa por processo eletrônico em uma via, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada.
16.4. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se
admitindo propostas alternativas.
16.5. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos Anexos deste
Edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x
quantidade) resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo
estabelecido neste Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser
inferior ao inicialmente proposto.
16.6. Na formulação da Proposta, ocorrendo divergência entre o Preço por item em
algarismo (número) e se tiver o expresso por extenso, será levado em, conta este último e
caso ocorrendo divergência entre o unitário e o total será considerado o unitário.
16.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
16.8. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às
especificações do objeto licitado.
16.9. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
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16.10. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem
propostas com preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
16.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Edital ou que consignarem valor unitário superior aos praticados no mercado ou com
preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do Contrato.
16.12. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta.
16.13. O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) declarar expressamente que executarão o
objeto contratual em perfeita consonância com a(s) descrição(ões) indicada(s) no Anexo
deste Edital.
16.14. A responsabilidade quanto aos produtos ofertados e serviços executados é
exclusivamente do licitante, que deverá certificar-se se o mesmo atende as exigências do
instrumento convocatório sob pena de, em caso negativo, sofrer as sanções previstas neste
Edital.
16.15. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo o(s) catálogo(s) e especificação
(ões) detalhada(s) do objeto ofertado, deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) na
proposta comercial, com preços atualizados em conformidade com os lances eventualmente
ofertados, no prazo de 01 (um) dia útil, após encerramento da sessão.

16.16. O Pregoeiro poderá, durante a sessão pública, determinar a qualquer licitante a
correção de erros formais em sua proposta, desde que este concorde e assine a proposta
corrigida.
17.

HABILITAÇÃO - ENVELOPE B

17.1. Os Licitantes deverão incluir no Envelope B – Habilitação a seguinte documentação
abaixo, que poderá ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio até
o último dia que anteceder a abertura da licitação, em envelope lacrado, no qual possam
ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
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CNPJ.: 13.678.008/0001-53
Tel.: (77) 3470 2189

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FLRNXB2IBTT19MA/60ME/A

Esta edição encontra-se no site: www.riodoantonio.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
28 de Fevereiro de 2019
8 - Ano - Nº 2635

Rio do Antônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA

número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação.
17.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
17.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante:
a) Apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações,
acompanhado dos documentos pertinentes à investidura de seus atuais administradores nos
respectivos cargos. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual. E, quando Pessoa
Física, da Cédula de Identidade.
17.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual e Municipal, na forma da
lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente,
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
f) Prova de regularidade de débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS / CRF.
1) Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123/2006:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei Municipal nº 070/2011,
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deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação
da sua regularidade fiscal para o momento da assinatura do Contrato deverão apresentar
também, declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do Art. 3º, da Lei supracitada, conforme o modelo do Anexo deste
Edital.
c) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
d) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02,
especialmente a definida no Art. 7º.
17.2.3.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentadas na forma da Lei, devidamente assinados pelo técnico responsável
acompanhado de Certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade,
comprovado através de publicação ou cópia do Livro Diário, inclusive Termo de Abertura e
Encerramento, onde conste o número de páginas, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser
atualizados por índices oficias quando encerrado há mais de três meses da data da
apresentação da proposta. O índice aqui admitido será o IGPM - Índice Geral de Preços
Médios, publicados pela Fundação Getúlio Vargas.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório distribuidor da
Comarca da Pessoa Jurídica.
17.2.4. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e
10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor
a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo V deste
Edital.
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18.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

18.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
18.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do Pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo Edital.
18.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
18.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à
de menor preço, ou na impossibilidade de se obter pelo menos 03 (três) propostas nestas
condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço,
quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da
sessão pública de lances verbais.
18.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
18.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do Edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
18.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a
sessão do Pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias
úteis, para o recebimento de novas propostas.
19.

ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

19.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
19.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço. O pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau
mínimo para ser ofertado pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta
forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
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19.3. Não serão admitidos dois o mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
19.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
19.5. Caso não seja realizado lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
19.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
19.7. A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta
etapa declinarem da formulação de lances.
19.8. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase habilitação
com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta,
confirmando as suas condições de habilitação.
19.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado
o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a
posterior homologação do resultado pelo Prefeito Municipal.
19.10. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito Municipal.
19.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Edital e seus Anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado,
para a execução do objeto do contrato.
19.12. O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata da sessão, na qual serão
registrados, dentro outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas
escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da
documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências
relevantes.
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19.13. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
implicará na inabilitação da interessada em contratar com a Administração Pública.
19.14. 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.
20.

RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

20.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada
implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
20.2 Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias uteis
para a apresentação das razoes do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá
início no primeiro dia útil subsequente ao do termino do prazo do recorrente.
20.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do
órgão ou entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03
(três) dias úteis.
20.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
20.5 A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir sobre o recurso.
21.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

21.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, objetivando posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
21.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatadas a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
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21.3. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
22.

CONTRATAÇÃO

22.1. O adjudicatário será convocado para fornecer o quanto disposto no objeto deste
instrumento, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e Decreto de
Regulamentação do Pregão, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo
justo e aceito pela Administração.
22.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas
as condições de habilitação.
22.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
22.4. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
22.5. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
22.6. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
23.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

23.1. Os pagamentos devidos à Contratada poderão ser parcelados e efetuados através de
cheque, ordem bancária ou crédito em conta corrente até o dia 10 (dez) do mês
subsequente, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado, tudo na forma do cumprimento do objeto e do cronograma de desembolso.
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23.1.1. Caso o dia para pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), não seja dia útil, será
considerado o primeiro dia útil seguinte.
23.2. Caso o pagamento seja parcelado, o dia para pagamento será referente à primeira
parcela, devendo o setor financeiro competente desta Prefeitura se pronunciar acerca da
nova data para efetivação do(s) pagamento(s) restante(s).
23.3. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
23.4. O pagamento não isenta a contratada da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
23.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao
vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF(1+i)n
Onde:
VFC = Valor da Fatura Corrigida
VF = Valor da Fatura
i = INPC-IBGE do mês anterior/100
n = número de dias de atraso/30
23.6. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal
Eletrônica, para pagamento do objeto desta licitação, de acordo com legislação vigente.
24.

SANÇÕES E PENALIDADES

24.1 À contratada poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei n°
10.520/02 e Lei n° 8.666/93.
24.2 A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou
inadequada dos produtos ou serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento
dos prazos e condições estipulados, implicará na aplicação das penalidades contidas na
Legislação em vigor.
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24.3 Além das penalidades previstas, e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará
sujeito às sanções, a seguir relacionadas:
I) Advertência;
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
III) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem
prejuízo do pagamento das respectivas multas;
IV) Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada sem justa causa, multa de 5%
(cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras
multas que já tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão
ocasionar a Contratante;
V) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.
24.4 As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou
recolhidas diretamente à Tesouraria do contratante no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente.
24.5 Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para
apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
notificação.
24.6 As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
24.7 Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a contratante poderá aplicar multa a
contratada, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, atualizado monetariamente.
24.8 Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a
contratada sujeito à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) do valor da contratação,
contados a partir do primeiro dia subsequente à notificação de infração contratual até o 30º
(trigésimo) dia do inadimplemento.
24.8.1 Ultrapassado este limite, indicará multa correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor contratual, atualizado monetariamente.
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24.9 Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela contratante, ficará
sujeito a multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.
25.

RESCISÃO

25.1. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas na Lei nº 8.666/93.
25.2. O contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas na Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93.
25.3. Quando a rescisão ocorrer com base no Art. 78, I a XI da Lei n° 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido.
26.5 O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
no Art. 78, da Lei n° 8.666/93.
26.

REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

26.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
26.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou
anulação da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova
exclusivamente ao licitante / contratado.
27.

DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
27.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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27.3. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
27.4. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação
da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento,
mediante ato motivado do Pregoeiro.
27.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os
termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
27.6. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
27.7. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
27.8. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca em que o município de Rio do Antônio encontra-se vinculado, prevalecendo sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato.
27.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio através do telefone:
(77) 3470 2189, ou pelo acompanhamento das publicações no Diário Oficial do município,
disponível em: <http://www.riodoantonio.ba.io.org.br>.
27.10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis n° 10.520/02 e 8.666/93.
27.11. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes Anexos:
I. Minuta do Contrato;
II. Termo Descritivo – Especificações dos Produtos;
III. Modelo de Proposta de Preços;
IV. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
V. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
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VI. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação.
VII. Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
VIII. Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Rio do Antônio, 28 de fevereiro de 2019.

José Souza Alves
Prefeito
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Pregão Presencial nº 005/2019
ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº (Minuta)
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na
Praça Bernardo José Dias, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220-000, inscrita no
CNPJ sob n° 13.678.008/0001-53, Representado por José Souza Alves, brasileiro, casado,
motorista, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na Rua Vereador José Marques Borges,
69, Centro, Rio do Antônio / BA, CEP: 46.220-000, portador da Cédula de Identidade n°
02.580.897-41, inscrito no CPF sob n° 151.748.835-49, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a Empresa XXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede
na (endereço) inscrita no CNPJ sob N° XXXXXXXXX, Representada por (nome),
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente e domiciliado na (endereço), portador da
Cédula de Identidade n° XXXXXXX, inscrito no CPF sob n° XXXXXXXXX, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente Contrato, na forma
e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e
limpeza, gêneros alimentícios e utensílios domésticos, com entrega parcelada
para o exercício de 2019, para atender a diversas gerências desta municipalidade.
1.2
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço por Lote, conforme
Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital
do Pregão Presencial n° 005/2019 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de
transcrição, e à Lei n° 8.666/93 e à Lei n° 10.520/02.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - O objeto deste Termo Contratual, serão adquiridos até o dia 31 de Dezembro de 2019,
contando-se a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos a critério da Administração Pública, até o limite de sessenta meses e o
limite do valor para a espécie da Licitação.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
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4.1 - O Preço Total para a entrega será de R$ XXXXXXXX (por extenso) resultante das
quantidades constantes da Planilha Orçamentária e da Proposta de Preços, objeto do Edital
do Pregão Presencial nº. 005/2019.
4.2 - O pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 10
(dez) dias úteis, contados a partir da expedição da Nota Fiscal e do recebimento das
mercadorias, de acordo com as especificações;
4.3 - Só Serão admitidos reajustes por concessão do Governo Federal. Para tanto o
contratado deverá solicitar por escrito, apresentando planilha de cálculo.
4.4 - O pagamento equivale a aquisição do item especificado no Processo Licitatório, de
acordo com Anexo do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Presencial.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do
Pregão Presencial Nº. 005/2019, correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
04.122.002.2003
12.365.046.2040
04.062.002.2028
12.361.005.2020
27.812.006.2022
2023
2034

Manutenção do Gabinete do Prefeito
Manutenção dos Recursos Públicos
Manut. do Fundo Munic. Saúde (15%)
Manutenção do Fundeb (40%)
Manut. do Ensino Fundamental - MDE
Programa CAPS
Manutenção do FMAS

3390.30.00.00
3390.30.00.00
3390.30.00.00
3390.30.00.00
3390.30.00.00
3390.30.00.00
3390.30.00.00

Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer os produtos licitados de acordo a necessidade da
CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
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6.1.4 - Facilitar a fiscalização na entrega do item licitado em que a CONTRATANTE, julgar
necessário.
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as
necessidades de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Art. 77, da Lei n° 8.666/93;
6.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade
dos seus termos;
6.2.2 - A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30%
(trinta por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado da entrega;
8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
Art. 67, § 1°, da Lei n° 8666/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos acima citados, acarretará para a CONTRATADA,
as consequências contidas no Art. 80, da Lei nº 8666/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados, ou outros contidos na Lei nº 8666/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
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8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a)

Devolução da garantia;

b)

Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c)

Pagamento do custo de desmobilização;

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em
vigor.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários,
planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA,
referente ao objeto executado;
9.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.4 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus
Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA;
9.5 - Não será permitido à CONTRATADA, subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;
9.7 - Este contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
10.1 - As partes elegem o Foro da Comarca em que o Município de Rio do Antônio encontrase vinculado, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
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E, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 03 (três)
vias igual teor, este
Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.

Rio do Antônio / BA, de XX de XXXXXXXXXX de 2019.

Município de Rio do Antônio
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA
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ANEXO II
TERMO DESCRITIVO
Especificações dos Produtos
Modalidade de
Licitação
Pregão Presencial

ORD ITEM
1
Rodo de
plástico médio

Número
005/2019

LOTE I
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
UNIT
Rodo borracha dupla com 40 cm, com cabo de madeira. UNI
Contendo dados de identificação do produto.

QUANT
500

2

Rodo de
madeira médio

Rodo borracha dupla com 40 cm, com cabo de madeira. UNI
Contendo dados de identificação do produto.

1.000

3

Balão colorido

Balão Liso Produto em Látex. Tamanho: n° 7. Cores PCT
variadas. Embalagem com 50 unidades. Contendo dados de
identificação do produto

400

4

Vassoura
naylon

Vassoura com fios de nylon com cabo de madeira. UNI
Contendo dados de identificação do produto.

1.000

5

Sabonete
líquido
Saco para lixo
15 litros

Sabonete líquido, embalagem de 1 Litro, contendo dados UNI
de identificação do produto.
Saco de Lixo, Plástico de alta densidade, de 15 litros, com 20 UNI
unidades. Contendo dados de identificação do produto, de
acordo com a norma da ABNT.

1.500

7

Saco para lixo
30 litros

Saco de Lixo, Plástico de alta densidade, de 30 litros, com 10
unidades. Contendo dados de identificação do produto. de
acordo com a norma da ABNT

UNI

2.000

8

Saco para lixo
50 litros

Saco de Lixo, Plástico de alta densidade de 50 litros, com 10
unidades. Contendo dados de identificação do produto. de
acordo com a norma da ABNT

UNI

2.000

6

2.000
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9

Saco para lixo
100 litros

Saco de Lixo, Plástico de alta densidade de 100 litros, com
05 unidades. Contendo dados de identificação do produto.
de acordo com a norma da ABNT

UNI

2.000

10

Esponja de aço

Esponja de lã de aço, pacote 60 gr c/ 8 unidades. Contendo
dados de identificação do produto.

UNI

700

11

Água sanitária

Água sanitária 1 litro - composição: hipoclorito de sódio, Caixa
hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro
ativo 2,0 a 2,5% para produto a base de cloro, caixa com 12
unidades - boa qualidade. Contendo dados de identificação
do produto, data de fabricação e prazo de validade.
Apresentar Registro da ANVISA

300

12
13

Limpa alumínio
Desinfetante
pinho gel

Limpa alumínio de 500ml.
UNI
Desinfetante, liquido, fragrância de pinho, com ação Caixa
bactericida e germicida, para limpeza, uso geral. Frasco com
1 litro, Contendo dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade. Caixa com 12 unidades.
Apresentar registro ou notificação na ANVISA

500
200

14

Desinfetante

Desinfetante com poder antimicrobismo e prolongada Caixa
retenção da essência; Ideal para desinfetar e perfumar
ambientes, onde seja necessária a desinfecção com uma
odorização agradável. Frasco com 1 litro. Contendo dados
de identificação do produto, data de fabricação e prazo de
validade. Caixa com 12 unidades. Apresentar Registro da
ANVISA.

300

15

Álcool

O Álcool em forma líquida, 70% não tóxico em contato com Caixa
a pele, de 1 litro, contendo dados de identificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade, Caixa com
12 unidades. Apresentar registro ou notificação na ANVISA

50

16

Álcool em gel

Álcool em Gel, 70% não tóxico em contato com a pele, de CAIXA 80
500 ml, contendo dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade. Caixa contendo 12
unidades. Apresentar registro ou notificação na ANVISA
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Sabão em pó

Sabão em pó de 1kg embalagem caixa de papelão (boa CAIXA 180
qualidade, contendo dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade. Caixa contendo 20
unidades. Apresentar registro ou notificação na ANVISA

18

Detergente

Detergente líquido concentrado, lava-louças, neutro, frasco Caixa
com 500 ml. Contendo dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 24
unidades. Apresentar registro ou notificação na ANVISA

200

19

Sabonete

500

20

Sabonete em
barra

Sabonete barra baby. Para pele delicada, com glicerina. UNI
Embalagem contendo 80 g.
Sabonete de 90 gr, cremoso, branco, perfume suave. UNI
Contendo dados de identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.

21

Sabão Barra

Sabão em barra glicerinado, de primeira qualidade, com 200 Caixa
g cada barra. Contendo dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 50
barras. Apresentar registro ou notificação na ANVISA.

100

22

Limpador de
Piso

Limpador de Piso, frasco com 1 litro. Contendo dados de Caixa
identificação do produto, data de fabricação e prazo de
validade, Caixa com 12 unidades, apresentar registro ou
notificação na ANVISA.

95

23

Aromatizante

Aromatizante para ambiente líquido, com grande UNI
durabilidade e no ambiente. Contendo dados de
identificação do produto, data de fabricação e prazo de
validade. Embalagem contendo 360 ml/302g.

500

24

Limpador
multi-uso

Limpador multi-uso tripla ação, de 500 ml, contendo dados
de identificação do produto, data de fabricação e prazo de
validade. Caixa com 24 unidades.

150

25

Pedra sanitária

Desinfetante tipo “pedra” para uso em vaso sanitário e CAIXA 20
mictórios, embalados contendo no mínimo 35g. Caixa com
36 unidades. Contendo dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade.

Caixa

800
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Esponja para
louças

Esponja dupla face para limpeza de superfícies e utensílios UNI
em geral, com as dimensões mínimas de 109mm x 72mm x
20mm, contendo dados de identificação do produto.
Escova Ideal para escovar roupas, com cerda macia e UNI
flexível, removedor de sujeiras sem danificar o tecido.
Suporte em madeira, Tamanho 18,5cm. Contendo dados de
identificação do produto.

1.500

27

Escova para
roupas

28

Cera liquida

Cera líquida alto brilho, em cores variadas para pisos frios Caixa
em geral – frasco com 750 ml. Embalagem contendo 12
unidades.

50

29

Cesto para lixo

Cesto para lixo em plástico, telado, capacidade 10 litros. UNI
Contendo dados de identificação do produto.

110

30

Lixeira com
tampa e Pedal

Lixeira para lixo em plastico, cor branca, com pedal, UNI
capacidade para 20 litros. Contendo dados de identificação
do produto.

100

31

Lixeira com
tampa e Pedal

UNI

60

32

Balde grande

UNI

60

33

Balde médio

UNI

200

34

Balde pequeno

UNI

50

35

Tapete
pequeno

Lixeira para lixo em plastico, cor branca, com pedal,
capacidade para 60 litros. Contendo dados de identificação
do produto.
Balde em plástico com capacidade de 30 litros, Resistente
com alça em metal. Contendo dados de identificação do
produto.
Balde em plástico com capacidade de 20 litros, Resistente
com alça em metal. Contendo dados de identificação do
produto.
Balde em plástico com capacidade de 10 litros Resistente
com alça em metal. Contendo dados de identificação do
produto.
Tapete, com base e superfície com 100% de polipropileno,
com aplicação em látex, antiderrapante, alta resistência,
tamanho 60x40cm aproximadamente, cores diversas.

UNI

90

36

Tapete médio

Tapete, com base e superfície com 100% de polipropileno, UNI
com aplicação em látex, antiderrapante, alta resistência,
tamanho 40x60cm, com a informação ( BEM VINDO ) cores
diversas.

80

40
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Tapete grande

Tapete Superfície: 100% Poliéster - Base Primária: 100% UNI
Polipropileno - Base Secundária: 100% Poliéster - Altura do
Pêlo: 40mm, alta resistência, tamanho 1m X 1,50mt

50

38

Toalha de rosto

80

39

Papel higiênico

Toalhas de rostos, em tecido felpudo, 100% algodão, UNI
medidas mínimas de 80 X 50 cm. Contendo dados de
identificação do produto.
Fardo de Papel higiênico 60mx10cm, folha simples, macio, Fardo
picotado, gofrado (texturizado), não reciclado, na cor
branca, alvura mínima de 80%, fragrância neutra (fardo 64
rolos). Contendo dados de identificação do produto.

40

Panos de
pratos

200

41

Panos de chão

Pano de prato em tecido encorpado, 100% algodão aprox. UNI
0,75 m x 0,45 m. Contendo dados de identificação do
produto.
Saco de algodão para limpeza, tipo pano de chão. UNI
Contendo dados de identificação do produto.

42

Flanelas

Flanela para limpeza de móveis, vidros e instalações, com UNI
acabamento nas bordas, tamanho aproximadamente de
29x49cm un 10. Contendo dados de identificação do
produto.

800

43

Guardanapos

Guardanapo de papel, branco, absorvente, medindo 21 x 23 PCT
cm, pacotes com 50 unidades. Contendo dados de
identificação do produto.

1.000

44

Papel toalha
interfolhado

PAPEL, toalha, interfolhado, 03 dobras, branco, sem odor, PCT
textura com relevo sensível ao tato(gofrado), 100% fibra
celulósica virgem, não reciclado, largura mínima 22cm
comprimento mínimo 26cm e Máximo 27cm, gramatura
mínima 29g/m² Embalagem: pacote com 1.000 folhas, 4
maços de 250 folha, com a marca do fabricante, quantidade
de dobras, dimensões, indicação de não reciclado, cor e lote
do produto, sendo todos os dizeres na língua portuguesa.
Critérios de conferencia e inspeção no recebimento: visual,
por cheiro, tato e medição. O pacote de 250 folhas devera
ser pesado sem embalagem, sem elástico ou qualquer tipo
de amarração e ter o peso mínimo de 453 gramas.

600

200

2.500
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Papel toalha

46

Copos
descartáveis
200 ml

47

Copos
descartáveis 50
ml

48

PAPEL, toalha, em rolo, folha dupla absorvente, picotada, Fardo 200
100% fibras celulósicas virgem, dimensões 22 x 20 cm, com
variação de ate +/- 1 cm Apresentação: embalagem com 02
rolos, contendo no mínimo 60 toalhas cada rolo, fardo com
12 pacotes, com dados de identificação do produto e do
fabricante.
Copos descartáveis, para água, em PP, aprovado pelas CAIXA 200
normas da ABNT capacidade 200 ml pacotes com 100
unidades. Contendo dados de identificação do produto.
Caixa contendo 25 pacotes.
400

Copos de
alumínio 1 lts

Copos descartáveis, para café de boa qualidade, aprovado UNI
pelas normas da ABNT, capacidade 50 ml – pacotes com
100 unidades.
Contendo dados de identificação do
produto.
Copo de alumínio com capacidade para 1 litro. Contendo UNI
dados de identificação do produto.

49

Copos de
alumínio 1,5 lts

Copo de alumínio com capacidade para 1,5 litros. Contendo UNI
dados de identificação do produto.

50

50

Pote plástico

Pote de plástico resistente, com capacidade para 1.700 ml. UNI
Contendo dados de identificação do produto.

100

51

Garrafa térmica

Garrafa térmica com rolha, corta-gota e é produzida em UNI
polipropileno. Com alça acoplada ao corpo e capacidade
para 01 litro. Contendo dados de identificação do produto.

30

52

Suporte para
papel higiênico.

O suporte para rolo de papel higiênico, em aço inox.
Contendo dados de identificação do produto.

15

53

Escova
sanitária

140

54

Pá para lixo
plástico

Escova sanitária plástica, cerdas brancas, resistente e UNI
durável, e estojo. Contendo dados de identificação do
produto.
Pá de lixo plástico com cabo longo de madeira. Contendo UNI
dados de identificação do produto.

55

Pá para lixo em
metal
Filtro

Pá de metal. Cabo madeira 22 cm. Contendo dados de UNI
identificação do produto.
Filtro específico para café em pó indicado para máquina de UNI
café expresso

110

56

UNI

50

80

50
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Sacola plástica

Sacola alça camiseta, confeccionadas com plástico KG
biodegradável tamanho grande. Na cor branca. Contendo
dados de identificação do produto

200

58

Sacola plástica

Sacola alça camiseta, confeccionadas com plástico KG
biodegradável tamanho pequeno. Na cor branca. Contendo
dados de identificação do produto

30

59

Pilhas
pequenas

Pilha alcalina palito com 02 unidades,tamanho AAA, CT
voltagem 1,5 volts, diâmetro 1,05 cm, altura 4,45 cm, 1,120
(mah) mile amper hora. Contendo dados de identificação do
produto.

200

60
61

Pilha media
Pilhas
pequenas

Pilha alcalina media
UNI
Pilha alcalina pequena com 02 unidades,tamanho AA, CT
voltagem 1,5 volts,diametro 1,05 cm, altura 4,45 cm, 1,120
(mah) mile amper hora. Contendo dados de identificação do
produto.

40
200

62
63

Bateria de 9 v
Luva de
borracha

Bateria alcalina de 9 v.
Luvas de borracha para limpeza com forração interna,
antiderrapante, nos tamanhos: média e grande de 1º linha.
Contendo dados de identificação do produto.

70
700

64

Bota
pvc

65

Pirulito

66

Bala

67

Prato
descartável
Prato
descartável
Colher
descartável

68
69

UNI
PR

plásticas Pares de Botas de borracha branca nº. 36, 37, 38 e 39 (2 PR
pares de cada). Contendo dados de identificação do
produto, apresentar CA

70

Pirulitos, sortidos em pacotes de 500g, para crianças.
Contendo dados de identificação do produto e data de
validade.
Balas doces, sortidas em pacotes de 600g, para crianças.
Contendo dados de identificação do produto e data de
validade.
Prato descartável raso, medindo 21 cm, pacote contendo 10
unidades
Prato descartável raso, pacote contendo 10 unidades

PCT

50

PCT

50

PCT

800

PCT

800

Colher descartável, pacote contendo 50 unidades

PCT

200
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Garfo descartável, pacote contendo 50 unidades.

PCT

200

Caixa Térmica em Isopor, com capacidade de 100 litros.

UNI

15

Caixa Térmica em Isopor, com capacidade de 175 litros.

UNI

10

73

Garfo
descartável
Caixa Térmica
Isopor
Caixa Térmica
Isopor
Ferro elétrico

FERRO, elétrico, de passar, a seco, base em aluminio, corpo UNI
em material resistente a impacto, botão para controle de
temperatura, cabo anatômico, tensão 220 volts.
Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.

6

74

Filtro de barro

Filtro de barro, com capacidade para 3 velas.

40

75

Vela para Filtro

71
72

UNI

105

76
77

Vela para filtro de barro, parede filtrante em material
UNI
cerâmico.
Filtro de papel
Filtro de papel para café nº 103..
UNI
Coador de pano Coador de café confeccionado em 100% algodão no UNI
tamanho grande com cabo de madeira. Contendo dados de
identificação do produto.

78
79

Avental
Toucas

Avental de napa
UNI
A Touca Capilar tipo Rede em tecido lavável na cor branca. UNI
Contendo dados de identificação do produto.

200
800

80

Marmitex
isopor branca

Marmitex isopor nº 09, especificação, 187x65mm, CX
capacidade: 1.100 ml, numeração nº 09, embalagem com
100 unidades.

60

81

Marmitex
isopor branca

Marmitex isopor nº 08, especificação,187x52mm CX
capacidade: 750 ml, embalagem com 100 unidades.

50

82
83

Bombom
Saquinho
plástico para
cachorro
quente
Saquinho de
pipoca

Bombom chocolate, embalagem com 950g
PCT
Saco plástico para cachorro quente, especificação, medida: PCT
20x14 cm, embalagem com 100 unidades.

50
80

Saquinho de papel para pipova, medida: 13cm x 17 cm PCT
altura, embalagem com 500 unidades.

30

84

200
65
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85

Prendedor de
roupa
Bateria 1.5v
Bateria Lítio 3V
Isqueiro
Corda de aço
para varal
Saboneteira
Xampu infantil

Prededor de roupa, confecionado em madeira, embalagem
com 12 unidades.
Bateria tipo arredondada, LR41
Bateria tipo arredondada, CR2032
Isqueiro
Corda de aço revertido em abs, para varal, medida: 10
metros.
Saboneteira
Xampu infantil, embalagem com 200 ml

PCT

30

UN
UN
UN
UN

50
50
50
30

UN
UN

80
300

Creme dental
Creme dental
com fluor
Creme de
assaduras
Hastes flexíveis

Creme dental, embalagem com 50 g.
Creme dental com fluor, embalagem com 50 g

UN
UN

300
300

Creme de assaduras, embalagem com 45 g

UN

300

Hastes flexíveis - cotonetes - cx com 75 uni.

UN

200

Escova de
dente infantil
Lenço
umedecido
Fralda
descartável

Escova de dente infantil

UN

300

Lenço umedecido (embalagem com 75 unidades)

PCT

200

Fralda descartável infantil tamanho g, de 8 a 12,5kg PCT
embalagem com 48 unidade, tecnologia air sec, camada
externa respirável, fecho abre e fecha fácil, até 12horas de
proteção,
cobertura
macia
como
algodão,
dermatologicamente testada.

250

99

Fralda
descartável

Fralda descartável infantil tamanho m, de 5 a 9,5kg PCT
embalagem com 54 unidade, tecnologia air sec, camada
externa respirável, fecho abre e fecha fácil, até 12horas de
proteção,
cobertura
macia
como
algodão,
dermatologicamente testada.

250

100

Fralda
descartável

Fralda descartável infantil tamanho extra g, acima de 12kg PCT
embalagem com 42 unidade, tecnologia air sec, camada
externa respirável, fecho abre e fecha fácil, até 12horas de
proteção,
cobertura
macia
como
algodão,
dermatologicamente testada.

200

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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101

ORD

Inseticida

INSETICIDA, a base de água, em aerossol, não contendo
CFC-Clorofluorcarbono. Embalagem com volume não
inferior a 300 ml e não superior a 400 ml, dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade e registro ou notificação no
Ministério da Saúde.

LOTE II
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM

UN

100

UNIT

QUANT

1

Leite em pó

Leite fluído integral e emulsificante lecitina de soja.
Variação: 400g. Contendo dados de identificação do
produto e data de validade.

UNI

400

3

Açúcar

600

4

Café

Açúcar tipo cristal, na cor branca, contendo no mínimo Kg
8,3% de sacarose de cana-de-açúcar, isento de
matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e
vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de
açúcar. Embalagem primaria plástica contendo 1kg,
com identificação do produto, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Café em pó, torrado e moído. Embalagem contendo UNI
250 g.

ORD

ITEM

1

Água mineral

LOTE III
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

Água mineral sem gás, com a seguinte
composição quimica. bário, 0,048, estrôncio,
0,093, cálcio, 10,30, magnésio, 1,12,
potássio, 2,12, Sódio, 7,60, fosfato, 0,159,
sulfato, 3,85, bicarbonato, 45,81, fluoreto,
0,189, nitrato, 4,16, cloreto, 3,23, e
brometo, 0,033. O fornecedor deverá
fornecer os galões em comodato.

600

UNIT

QUANT

Galão 20
litros

1.500
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Modalidade de
Licitação
Pregão Presencial

Número
005/2019

LOTE …..
Município de Rio do Antônio
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Estado:
Telefone:
Item

Inscrição Estadual:
Cidade:
CEP:

Especificação do
Material

Unidade

Marca

Quantidade

Preço
Unitário

Preço
Total

Valor Total do Lote R$

Validade da proposta: 60 dias
Observações:
x A entrega do objeto licitado deverá ser efetuada conforme quantidade(s) e local de entrega
expressos na solicitação da Contratante.
x A marca, a referência e demais características, deverão, obrigatoriamente, ser informados
na proposta.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura) RAZÃO
SOCIAL CNPJ
Nome do Representante Legal
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME
Modalidade de
Licitação

Número

Pregão Presencial

005/2019

Através do presente instrumento, o Outorgante nomeia e constitui como seu bastante
procurador o Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente e domiciliado
na (endereço), portador da Cédula de Identidade n° XXXXXXX, inscrito no CPF sob n°
XXXXXXXXX, concedendo-lhe amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, especialmente para apresentar proposta de preços,
formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contrarrazoar, assinar contratos,
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXX de 2019.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Modalidade de
Licitação

Número

Pregão Presencial

005/2019

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no Art. 7°, XXXIII, da
Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei n° 8.666/93, que não empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) menor de 16 anos;

( ) menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

( ) menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXX de 2019.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Modalidade de
Licitação

Número

Pregão Presencial

005/2019

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei n°
8.666/93 e Lei n° 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXX de 2019.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de
Licitação

Número

Pregão Presencial

005/2019

Declaramos, sob pena de Lei, que a Empresa (razão social) inscrita no CNPJ sob n°
XXXXXXXXXXXX não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as
fundações por ele instituídas ou mantidas.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXX de 2019.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Modalidade de
Licitação

Número

Pregão Presencial

005/2019

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta do
Art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta do
Art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do Art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2
(dois) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que
a não regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no Art. 86.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXX de 2019.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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