PRELIMINARES (EDITAL DE REABERTURA)
ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL

NUMERO DO PROCEDIMENTO

007/2021

NUMERO DO PROCESSO

(185/2021), (193/2021), (2021000139), (2021000532),
(2021000769), (2021000412), (2021000696), (2021000783)

TIPO DA CONTRATAÇÃO

MENOR PREÇO POR ITEM

REGIME DE CONTRATAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

BASE LEGAL

LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002 / LEI
FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 / DECRETO
MUNICIPAL 028/2017, / LEIS COMPLEMENTARES Nº 123 DE 14
DE DEZEMBRO DE 2006 E LPC 147 DE 07 DE AGOSTO DE
2014, E POSTERIORES ALTERAÇÕES, (INDEPENDENTE DE
TRANSCRIÇÃO).

ESCLARECIMENTOS, EXAME, RETIRADA DO EDITAL E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SEÇÃO.
AV. AIROSA DE SOUZA GODINHO, S/N, SETOR BOM JESUS, CEP 77320-000, TAGUATINGA – TO,
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONTATO: FONE: (63) 3654-1601 E-MAIL:
licitacoestaguatinga@gmail.com
OBJETO DA LICITAÇÃO
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA
ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
DATA DO EDITAL

DATA DA
SEÇÃO

HORÁRIO DE
ABERTURA

12/04/2021

17/05/2021

09h00min

HORÁRIO DE
RETIRADA
De segunda a sexta
feira da 8:00 as 14:00

CUSTO REPOGRÁFICO
R$ 0,50 (cinquenta centavos) a
folha, ou
grátis por mídias digitais (pen
driver).

MAIORES INFORMAÇÕES
FONE: (63) 3654-1601.
E-MAIL:
licitacoestaguatinga@gmail.com.

Torna-se público para o conhecimento dos interessados, que, a Prefeitura Municipal de
TAGUATINGA - TO, por meio de sua comissão permanente de licitação, AV. AIROSA DE SOUZA
GODINHO, S/N, SETOR BOM JESUS, CEP 77320-000, TAGUATINGA – TO, SALA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da base legal constante nas
preliminares deste, e as exigências estabelecidas neste edital.
1. DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa, especializada no fornecimento de
material de limpeza e higiene, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Taguatinga, Fundo
Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, por um
período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus
anexos .
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando
-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.
De acordo com o TCU, “Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes.
Cada parte, item, etapa ou parcela representa uma licitação isolada ou em separado.” (Licitações
& Contratos. Orientações Básicas. 4ª ed., p. 225). A regra a ser observada pela Administração
nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666,
de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no art. 9º da Lei nº 10.520,
de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado
e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).
As quantidades constantes no termo de referência são apenas estimativas, podendo a
Administração não contratar a totalidade das mesmas.
O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente

aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo
órgão não participante.
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
agricultor fa miliar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
Não poderão participar desta licitação interessados:
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
4. DO CREDENCIAMENTO
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, conforme o caso
concreto de cada proponente.
Em se tratando de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade(s) simples, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal
investidura.
Em se tratando de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem
os poderes do mandante para a outorga.
Em se tratando de representante credenciado, além de documento oficial de identificação que
contenha foto, a carta de credenciamento, conforme o modelo constante no Anexo I deste edital,
com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre poderes para
tanto.
O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto.
Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.
Para o uso da prerrogativa prevista em Lei, deverá o interessado apresentar declaração, de que
se encontra inserido nos dispostos do inciso I ou II, conforme o caso, do artigo 3º da lei
complementar n.º 123/2006, na conformidade do modelo anexo.
Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas 1 (uma) credenciada.
Na hipótese de não haver credenciamento, a licitante ficará impedida de participar da fase de
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo
de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor valor.
Encerrado o prazo pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
representantes retardatários.
Salvo autorização expressa do pregoeiro, a qual deverá constar em ata, a ausência do
credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da licitante por ele
representada.
5. DA ABERTURA DA SEÇÃO.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e locais indicados
no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de
credenciamento, deverá apresentar o Pregoeiro os seguintes documentos:
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso VII do
artigo 4° da Lei 10.520/2002, de acordo com Modelo II, e deverá ser apresentada fora dos
envelopes n.º 1 e 2.
Caso seja aberto o envelope de habilitação de uma licitante e seja constatado que ela não atende
a alguma exigência do edital, além de ser inabilitada, a proponente pode ser punida com o
impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, como
disciplina o artigo 14 do Decreto 3.555/2000:
Art. 14. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos , enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. (Grifou-se).
Assim, a licitante deve ter bastante cautela ao preparar sua documentação de habilitação para

assegurar-se que, de fato, está cumprindo, rigorosamente, a todos os requisitos de habilitação.
No caso de dúvida sobre a forma adequada de atendimento a uma exigência do edital, deve ser
feita uma consulta formal, para esclarecimento quanto à correta interpretação do texto do edital,
evitando assim ser surpreendida com uma inabilitação e até mesmo uma punição, por equívoco
na interpretação da exigência editalícia.
Cabe destacar, ainda, que no caso de haver dolo (intenção de praticar a declaração falsa), aquele
que firmou a declaração pode ser condenado criminalmente por falsidade ideológica, nos termos
do artigo 299 do Código Penal.
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de
não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme
Modelo IV.
5.3.1.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer
das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a
respectiva declaração.
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
A proposta comercial e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente e demais dados para identificação, como endereço e
telefone, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
PROCESSO Nº (185/2021), (193/2021), (2021000139), (2021000532), (2021000769), (2021000412),
(2021000696), (2021000783)
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
PROCESSO Nº (185/2021), (193/2021), (2021000139), (2021000532), (2021000769), (2021000412),
(2021000696), (2021000783)
ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO
A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa licitante. Quando
a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha
contendo, no mínimo: a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do fax, se
houver.
Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas.
Os documentos de habilitação eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor
juramentado.
Os documentos expedidos via “on-line”, (internet), no qual possam ser aferidos por meio
eletrônico, dispensam autenticação.
7. DO CONTEUDO DO ENVELOPE DE PROPOSTA

Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2,
de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, sob pena de desclassificação da proposta;
Nome da proponente, endereço, telefone, e-mail, CNPJ ou CPF, conforme o caso, e inscrição
estadual/municipal;
Número do processo e do pregão;
Proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa,
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
deverá conter:
Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de
acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do
Termo de Referência.
No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais como, despesas comimpostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.
Condições de pagamento em até o 30º (trigésimo) dia após a data do atesto da nota fiscal.
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sua apresentação.
Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela Administração como
referência, a respectiva comprovação de exequibilidade.
A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos
seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo quando requerido, sua substituição.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

Solicitamos que seja apresentado em pen-drive, proposta em formato excel.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para participação na fase de lances.
Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até
o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos.
9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes.
O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
Será definido imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo admissível para
lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim de disciplinar
previamente o andamento da sessão, tal prática já foi admitida expressamente pelo TCU, como,
por exemplo, no Acórdão n° 1.533/2006 – Plenário.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado,
para efeito de ordenação das propostas.
Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de
2006.
O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada
não seja uma ME/EPP/COOP.
As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de
apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no
prazo máximo de 1 (um) minuto.
Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
segundo o estabelecido no subitem anterior.
Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo
de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá
apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor classificada
no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial
apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não e xistindo ME/EPP/COOP participante,
prevalecerá a classificação inicial.

Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos
licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate
será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
a)

Produzidos no País;

b)

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.
c)

Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá promover diligência de modo a consultar se
receita bruta acumulada da empresa no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de
início de atividade no exercício considerado.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o
mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolament o do limite legal, o
Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo
3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do
lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.
Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo da contratação estimado pela administração.
O licitante deverá apresentar a planilha de custo e formação de preços, com os respectivos
valores readequados ao lance vencedor.
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e

desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
O Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não
aceitação da proposta.
Será desclassificada a proposta final que:
Contenha vícios ou ilegalidades;
Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estimado pela administração.
Também será desclassificada a proposta final que:
Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação
pretendida;
a)

Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.
b)

A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não
contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da
proposta.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:
Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios
coletivos de trabalho;
Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério
da Previdência Social;
Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a
iniciativa privada;
Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
Estudos setoriais;
Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o
proponente disponha para a prestação dos serviços; e
Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.
Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo
-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.
11. DA HALICITAÇÃO
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a)
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis );
b)
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c)
A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de habilitação, são recomendação do
TCU (Acórdão nº 1.193/2011– Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de
participação na licitação.
A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada, documentos que comprovem os requisitos legais
para a Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico – Financeira, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificação Técnica.

Habilitação jurídica.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI;
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização.
Alvará de Localização de Funcionamento vigente.
Regularidade fiscal e trabalhista.
-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
-Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede da Proponente, pertinente ao seu ramo, bem como compatível com o objeto licitado, válido
e em dia;
-Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional;
-Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos estadual,
relativamente à sede ou domicílio do proponente;
-Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos municipal,
relativamente à sede ou domicílio do proponente;
-Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedido
pela Caixa Econômica Federal;
-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;

Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempres a ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

Qualificação econômico-financeira.
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
Para empresas sediadas no estado do Tocantins Certidão de Distribuição Ações e Execuções
Cíveis, Criminais e Justiça Militar, conforme Resolução n° 20 de 02 de outubro de 2014 do Tribunal
de Justiça do Tocantins (TJTO), expedida pelo endereço www.tjto.jus.com.br, e nos casos que
couber na medida da lei, ambas as certidões com data de no máximo 60(sessenta) dias anteriores
à data do certame, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo se r atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do
último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:
L
G
=
S
G
=
L
C
=

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo
Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou não no CRC, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação ou item
pertinente.
As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação,
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com firma reconhecida da sua

assinatura, tratando-se de pessoa de direito privado, que comprove(m) o fornecimento
satisfatório dos serviços objeto desta licitação .
O atestado(s) deverá conter no mínimo, a identificação da pessoa jurídica e do responsável pela
emissão do atestado, identificação do licitante, e descrição clara dos serviços prestados.
As informações que não constarem dos respectivos atestados deverá ser complementado por
meia de cópia autenticada de instrumento de contrato ou nota fiscal.
Documentos complementares.
Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a
este Edital.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefíc ios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:
a)

Da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

b)

Apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tang
e à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, registrando em ata a nova data e horário para a continuidade da mesma.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, no mapa de julgamento, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras
de certidões por sítios oficiais.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licit antes presentes,
os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento,
devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta,
através do e -mail indicado em suas propostas.
13. DO REALINHAMENTO DE PREÇOS.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
14. DOS RECURSOS.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será franqueado para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos.
Havendo quem se manifeste, caberá o Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso
importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante no preâmbulo deste Edital.
Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Comissão
Permanente de Licitação e enviada aos participantes via e-mail.

15-

DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO

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

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade será de 12 (doze) meses, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m)
assinada(s) e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze)
meses, contados de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, inc. IV da Lei n° 8.666/93.
Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta para
identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.
A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.
Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, não
comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se
a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, 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, celebrar a contratação,
sem prejuízo das sanções previstas n este Edital e das demais cominações legais.
A Contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento).
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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.
Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando
ciência à Administração.
18. DO PREÇO
18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
19. DA ENTREGA E DO RECEB IMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

Referência.
21. DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente, indicados pelo contratado.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado 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.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
Não produziu os resultados acordados;
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
Antes de cada pagamento à contratada, poderá realizar consulta para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por e- mail, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da contratante.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante,
não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na legislação municipal aplicável.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame
em relação ao licitante melhor classificado.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu
registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto Municipal n° 028/2017.
23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRAVIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente
da ata de registro de preços;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
Licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

Impedimento de licitar e de contratar com o município e descredenciamento no CRC (Certificado
de Registro Cadastral), pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
As multas serão recolhidas em favor da União, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o
caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida ou protocolada no endereço da comissão
permanente de licitação, constante no preâmbulo deste edital.
Caberá o Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por e- mail, no endereço indicado no Edital.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sess ão pública.
No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá -lo em face
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
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.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastament o do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante
no preâmbulo deste, nos dias úteis, no horário das 08hs:00min às 14hs:00min.
Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
órgão constante no preâmbulo deste, nos dias úteis, no horário das 08hs:00min às 14hs:00min.
Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°,
III, da Lei n° 10.520, de 2002.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do
Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006 e 147/2014, e da Lei nº 8.666, de
1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Taguatinga
- TO, com exclusão de qualquer outro.
26. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
ANEXOS:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Ata de Registro de Preços;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
TAGUATINGA - TO, 12 de Abril de 2021.

João Victor Ferreira Bispo
Pregoeiro

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
(art. 14 da Lei nº 8666/93)

1.
DEMANDANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2. OBJETO:
2.1 - O presente Termo de Referência tem como finalidade promover contratação de empresa, especializada
no fornecimento de material de limpeza e higiene, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de
Taguatinga, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social,
por um período de 12 (doze) meses, cujas especificações e quantitativos, de acordo com item 06, deste Termo
de Referência.
3. RECURSOS VINCULADOS: Não
4. JUSTIFICATIVA:
4.1 - Justificamos a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de higiene e limpeza
das dependências da Prefeitura Municipal de Taguatinga, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de

Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, proporcionando condições adequadas para o
desenvolvimento das atividades fins dos órgãos, garantindo um ambiente higienizado e limpo.
5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Dotação Orçamentária
04.122.0401.2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa
Ficha
3.3.90.30
20210035

Fonte de Recurso
0010.00.000

Dotação Orçamentária
26.782.1201.2067

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa
Ficha
3.3.90.30
20210265

Fonte de Recurso
0010.00.000

Dotação Orçamentária
18.541.1003.2064

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa
Ficha
3.3.90.30
20210208

Fonte de Recurso
0010.00.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E JUVENTUDE
Dotação Orçamentária
Elemento de Despesa
Ficha
Fonte de Recurso
10.1008.13.801.2046
3.3.90.30
20210096
0010.00.000

Dotação Orçamentária
12.361.0703.2033
12.361.0703.2033
12.361.0705.2039
12.365.0703.2034
12.365.0703.2034
12.365.0703.2040

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa
Ficha
3.3.90.30
20210827
3.3.90.30
20210828
3.3.90.30
20210889
3.3.90.30
20210912
3.3.90.30
20210912
3.3.90.30
20210919

Fonte de Recurso
0020.00.000
0200.00.000
0030.40.000
0020.00.000
0200.00.000
0030.40.000

Dotação Orçamentária
08.244.0602.2088
08.244.0602.2089
08.244.0602.2089
08.244.0604.2027
08.244.0604.2028

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa
Ficha
3.3.90.30
20210761
3.3.90.30
20210775
3.3.90.30
20210775
3.3.90.30
20210800
3.3.90.30
20210807

Fonte de Recurso
0701.00.000
0701.00.000
0701.00.000
0701.00.000
0701.00.000

Dotação Orçamentária
13.1315.10.302.1502.2073
13.1315.10.302.1502.2073
13.1315.10.302.1502.2073
13.1315.10.122.1501.2071
13.1315.10.122.1501.2071
13.1315.10.301.1502.2102
13.1315.10.301.1502.2102
13.1315.10.301.1502.2102
13.1315.10.301.1503.2074
13.1315.10.301.1503.2074
13.1315.10.301.1503.2074
13.1315.10.301.1503.2075
13.1315.10.301.1503.2075
13.1315.10.301.1503.2075
13.1315.10.301.1503.2076
13.1315.10.301.1503.2076
13.1315.10.301.1503.2076
13.1315.10.301.1503.2078
13.1315.10.301.1503.2078
13.1315.10.301.1503.2078
13.1315.10.301.1503.2098
13.1315.10.301.1503.2098
13.1315.10.301.1503.2098
13.1315.10.301.1503.2099
13.1315.10.301.1503.2099
13.1315.10.301.1503.2099
13.1315.10.301.1503.2099
13.1315.10.304.1505.2081
13.1315.10.304.1505.2081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa
Ficha
3.3.90.30
20210606
3.3.90.30
20210604
3.3.90.30
20210605
3.3.90.30
20210330
3.3.90.30
20210329
3.3.90.30
20210379
3.3.90.30
20210381
3.3.90.30
20210380
3.3.90.30
20210407
3.3.90.30
20210406
3.3.90.30
20210405
3.3.90.30
20210432
3.3.90.30
20210433
3.3.90.30
20210434
3.3.90.30
20210457
3.3.90.30
20210456
3.3.90.30
20210458
3.3.90.30
20210508
3.3.90.30
20210507
3.3.90.30
20210529
3.3.90.30
20210532
3.3.90.30
20210531
3.3.90.30
20210533
3.3.90.30
20210632
3.3.90.30
20210633
3.3.90.30
20210627
3.3.90.30
20210631
3.3.90.30
20210684
3.3.90.30
20210685

Fonte de Recurso
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000
0441.00.000
0010.00.040
0040.00.000

13.1315.10.304.1505.2081
13.1315.10.305.1505.2080
13.1315.10.305.1505.2080
13.1315.10.305.1505.2080

Dotação Orçamentária
10.1009.15.122.0901.2052

3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30

20210683
20210713
20210711
20210712

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento de Despesa
Ficha
3.3.90.30
20210139

0401.00.000
0010.00.040
0040.00.000
0401.00.000

Fonte de Recurso
0010.00.000

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES.
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
ITEM

QUANT

UND

1

7110

UND

2

1660

UND

3

1400

UND

4

50

UND

5

409

UND

6

50

UND

7

40

UND

8

542

UND

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ÁGUA SANITÁRIA 1 LT: Embalagem
com lacre – composição hipoclorito de
sódio e água, com teor de cloro ativo de
2,0 a 2,5%. No rotulo do produto
obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 06 meses e número
de registro na ANVISA/MS.
ALCOOL EM GEL 500GR: produto de
primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso.
ALCOOL ÉTILICO HIDRATADO 70%
USO DOMESTICO: Produto de primeira
qualidade com reconhecida eficácia e
eficiência em seu uso.
ALCOOL DE CEREAIS 99%, 1 LITRO
ALVEJANTE PARA CERÂMICA 2L LIMPADOR AZULEJOS E REJUNTES,
COMPOSIÇÃO, ÁCIDO SULFÔNICO,
COADJUVANTE TENSO ATIVO NÃO
IÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E
ÁGUA 2L
ALGODÃO HIDROFILO PCT 500 GR:
Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
ALGODÃO IMPERMEÁVEL, HIDRÓFILO
200GRS – Produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.COR: BRANCO. EM BOLA
AMACIANTE PARA ROUPA 2 LT:
Amaciante de roupa – Pronto uso Frasco de 02 litros com lacre –
Composição: Sais quaternário de amônio,
coadjuvante, conservante, extrato de
algodão e água desmineralizada. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 18 meses e

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

registro da ANVISA/MS.

9

30

UND

10

96

UND

11

4

UND

12

50

CART

13

50

PCT

14

50

PCT

15

5

UND

16

60

PAR

17

184

PAR

18

40

PAR

19

120

UND

20

120

UND

AVENTAL EM PVC
BALDE PLÁSTICO PRETO
REFORÇADO 12L, MATERIAL TIPO
PVC COM ALÇA EM METAL
AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR
CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO MAIS
POLIETILENO, IMPERMEAVEL,
MANGAS COMPRIDAS SELADAS POR
ULTRASSOM
BARBEADOR DESCARTAVEL,
CARTELA C/ 24 UNIDADES
BOBINA DE SACO PLÁSTICO, Picotada,
30X40CM, embalagem para
armazenamento de alimentos Tamanho
de 4 Kg. 500 sacos
BOBINA DE SACO PLÁSTICO, Picotada,
20X30CM embalagem para
armazenamento de alimentos Tamanho
de 1 Kg. 500 sacos
BOBINA DE SACO PLÁSTICO 5KG C/
500 SACO
Bota de segurança/serviço, cor preta
com solado antiderrapante, tamanhos (33
à 42)
BOTA EMBORRACHADA PARA
LIMPEZA (BRANCA): bota
emborrachada, cor branca com solado
antiderrapante, cano curto 250mm
numeração de 34 à 44, deve conter a
identificação do produto e marca do
fabricante.
BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO
BLATT, DE ELÁSTICO, CABEDAL EM
VAQUETA COM ACABAMENTO, COR
PRETA, PALMILHA EM COURO
CURTIDA NO TAMINO, SOLADO PU BI
DENSIDADE, COM BIQUEIRA DE AÇO,
TAMANHO. 38/39/41/34/37/35/36
CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750ML. Cera
liquida incolor – Pronto para uso com
lacre. Composição: Cera de carnaúba,
parafina, plastificante, emulsionante,
corante e perfume. No rotulo do produto
obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.
CÊRA LIQUIDA VERMELHA 750ML.
Cera liquida incolor – Pronto para uso
com lacre. Composição: Cera de

carnaúba, parafina, plastificante,
emulsionante, corante e perfume. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 18 meses e
registro na ANVISA/MS.
21

35

UND

22

60

UND

23

10

UND

24

70

UND

25

120

UND

26

250

UND

27

3342

UND

28

450

UND

Cesto telado p/ 10 litros em material de
plastico resistente
CESTO DE LIXO DE 60LTS COM
TAMPA ACIONAMENTO DE TEMPA
POR PEDAL, produto de primeira
qualidade reconhecida eficácia e eficácia
em seu uso.
CESTO DE LIXO DE 50LTS COM
TAMPA ACIONAMENTO DE TEMPA
POR PEDAL, produto de primeira
qualidade reconhecida eficácia e eficácia
em seu uso.
CESTO DE LIXO DE 30LTS COM
TAMPA ACIONAMENTO DE TEMPA
POR PEDAL, produto de primeira
qualidade reconhecida eficácia e eficácia
em seu uso.
CÊRA LIQUIDA AMARELA 750ML.
Cera liquida incolor – Pronto para uso
com lacre. Composição: Cera de
carnaúba, parafina, plastificante,
emulsionante, corante e perfume. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 18 meses e
registro na ANVISA/MS.
CREME DENTAL – INFANTIL 50
GRAMAS, Produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
DESIFETANTE DE 2 LTS: desinfetante
bacteriana e Germicida de uso geral –
Aromas diversificados (floral, lavanda,
Eucalipto, etc.) Galão de 5litros com lacre
– Composição: Tensoativo catiônico,
sequestrante, preservante, acidulante,
óleo essenciais, corantes e água
desmineralizada, Principio ativo: Cloreto
de alquil dimetil benzi amônio e cloreto de
Dialquil Dimetil Amônio. No rotulo do
produto obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS
DESORIZADOR DE AR: (REF. BOM AR)
– Desodorizador de ambiente em spray,
essências diversas formato cilíndrico,
embalagem com, no mínimo, 400ml,
contendo identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 01 ano.

29

4386

UND

DETERGENTE DIVERSOS 500 ML:
Detergente lava louça neutro, coco, limão,
etc – embalagem de 500 ml com lacre –
Composição : Linear Alquilbenzeno
Sulfato de Sódio, Alcalonamida de ácido
graxo de coco, Cocoamido propobetaina,
Lauril Éter Sulfato de Sódio,
trietanolamina, Hidróxido de Sódio,
Sulfato de Sódio, Tripolifosfato de Sódio,
Edta, Tetrassodico, Metilparabeno,
Corante, Formaldeído e Agua
Desmineralizada. Componente Ativo:
Linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
No rotulo do produto obrigatoriamente
deve conter a identificação do produto
obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.

30

24

UND

DETERGENTE LIQUIDO
CONCENTRATO P/ LAVANDERIA 20L

31

65

UND

DESENTUPIDOR DE PIA E RALOS
sanfonado

32

109

UND

ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS:
Escova com cerdas de nylon, para
lavagem de roupas, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.

33

50

UND

ESSÊNCIA LAVANDA 15ML

34

700

UND

35

149

UND

36

1140

PCT

37

1525

PCT

38

130

UND

ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL –
Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
ESCOVA PARA LAVAR VASO
SANITÁRIO: Produto de primeira
qualidade com reconhecida eficácia e
eficiência em seu uso
ESPONJA DE AÇO PACOTES C/8
ESPONJAS: Esponja de aço para
lavagem de louça e superfície, Contendo
identificação do produto marca do
fabricante.
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA
110X75X23MM: Esponja de limpeza,
dupla face, espuma em poliuretano e fibra
sintética abrasiva, dimensões
aproximadas de 110mmx75mmx23mm,
embalagens plástica individual contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
FLANELA NA COR BRANCA - para
limpar quadro branco.

39

540

UND

40

530

UND

41

100

UND

42

35

UND

FLANELA PARA LIMPEZA 30X50CM:
Flanela para limpeza, enflanelada de
ambos os lados dimensões aproximadas
30x50cm, uso geral, 100% algodão, na
cor branca ou amarela , bordas over
locadas, acondicionadas em embalagem
plástica com identificação do produto e do
fabricante.
GEL ANTISSÉPTICO - Produto
cosmético alcoólico de assepsia a seco,
indicado para desinfecção instantânea da
pele, incolor, alcool etílico 70%. 420g
GUARDANAPO 23X23CM, 50x1,branco,
de primeira qualidade.
ISQUEIRO À GÁS GRANDE
LIMPA ALUMINIO 24x500ML: Limpador
metais – embalagem de 500ml com lacre
– Composição: Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio, alcanolamida de
ácido Graxo de coco,
Cocoamidopropobetaina, Lauril Éter
Sulfato de Sódio, Tripolifosfato de sódio,
adta tetrassodico, Metilparabeno, corante,
formaldeído e água Desmineralizada. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca o
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.
LIMPADOR CONCETRADO PERFUMES
05 LTS Produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
LIMPADOR DE VIDRO 500ML - Produto
de primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso

43

1204

UND

44

170

UND

45

220

UND

46

50

UND

47

150

PCT

48

850

PAR

49

50

PAR

LUVA DE BORRACHA CANO LONGO
MÉDIA

50

2500

PAR

Luva de Látex Antiderrapante PRO 157
similar à Mucambo tamanhos (G, M)

PAR

Luva de segurança tricotada com fios
de algodão e poliéster, punho com
elástico, com ou sem pigmentos na
palma, tamanho 10 (U)

51

1500

LIMPA FORNO 250ML
LUVA DESCARTÁVEL – Embalagens
com 100 unidades
LUVA DE LATEX P/LIMPEZA P/M/G –
Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.

52

100

PAR

Luva raspa punho curta

53

200

PAR

Luvas de raspa cano longo

54

23

UND

MANGUEIRA PARA JARDIM 30MTS

55

23

UND

MANGUEIRA PARA JARDIM 15 MTS

56

28

UND

MANGUEIRA PARA JARDIM 50 MTS

57

200

PCT

MÁSCARA DESCARTÁVEL embalagem com 100 unidades em TNT.

58

80

CX

MÁSCARA FACIAL DESCARTAVÉL
TRIPLA C/50

59

50

CX

Máscara de Proteção PFF2-S sem
válvula 50X1

60

1700

UND

61

940

UND

62

280

UND

63

30

UND

64

50

PCT

65

70

UND

66

320

UND

67

1030

UND

MULTI USO 500ML – Limpador
instantâneo multiuso – embalagem de
500ml com lacre – Composição:
Tensoativo Aniônicos Biodegradáveis,
tenso ativos Não-Iônicos, Éter Butílico do
Propilenoglicol, Aditivos, Coadjuvantes,
Conservantes, Solvente, corante. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mini o de 18 meses e
registros na ANVISA/MS.
MULTI USO LIMPEZA PESADA 300ML produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
MULTI INSETOS SPRAY 500 ML aerossol à base de água eficiente para
matar mosquitos.
OLEO LUSTRA MÓVEIS FR 100 ML –
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
PALHA DE AÇO NÚM. 1, pacote com
25g
PÁ PARA JARDINAGEM COM CABO
DE MADEIRA, largura 8,50cm x 6 cm de
altura.
PANO DE PRATO DE ALGODÃO,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
PANO DE ALGODÃO PARA CHÃO,
pano para chão 100% algodão,
dimensões aproximadas de 80cmx55cm,
embalagem com especificação do produto
e marca do fabricante.

PANO PERFURADO 29x39 (REF:
PERFEX), produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
PAPEL HIGIÊNICO 16 x 4 30 MTS:
Papel higiênico sem perfume (neutro),
folhas simples, texturizadas e picotadas
na cor branca, com rolos de 30 metros.
Pacote com 12 rolos cada. Fibras 100%
celulósicas.
PAPEL TOALHA PCT 2 x 1:Papel toalha
descartável não reciclado na cor branca,
embalagem plástica contendo 02 rolos,
contendo 55 folhas cada, medindo 20 cm
x 22cm a folha. A embalagem deve conter
dados de identificação do produto e
marca do fabricante.

68

95

UND

69

600

FD

70

126

PCT

71

60

UND

PAPEL ALUMÍNIO - rolo 30cm x 4 metros

72

96

FD

PAPEL INTERFOLHADO BRANCO,
FARDO COM 5.000 FOLHAS

73

68

UND

PLÁSTICO FILME - rolo bobina plástico
de filme PVC 28cm X 30 Metros

74

8

UND

PULVERIZADOR DE PLÁSTICO 350ML

75

15

UND

RASTELO METÁLICO PARA LIMPEZA 60cm, reforçado com cabo de madeiral

76

121

UND

77

230

UND

78

220

UND

79

120

UND

80

368

UND

RASTELO PLÁSTICO GRANDE TIPO
PAVÃO, produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
PEDRA SANITÁRIA, TIPO: Arredondada
com suporte, AROMA: Floral,
CONSISTÊNCIA: Sólida, COMPOSIÇÃO:
Paradiclorobenzeno, essência e corante,
PESO: 35g, VARIAÇÃO: +/- 10% do
peso, USO: Vaso Sanitário, UNIDADE DE
MEDIDA: Unitário.
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas em borracha reforçada, medindo
40 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
RODO DE ALUMÍNIO 50 CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas em borracha reforçada, medindo
50 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
RODO DE ALUMÍNIO 60CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas de borracha reforçada, medindo
60 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.

81

240

UND

82

80

UND

83

1450

UND

84

2040

UND

85

1450

UND

86

250

UND

87

630

UND

88

100

PCT

89

100

PCT

RODO DE PLÁSTICO DE 60CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas em borracha reforçada, medindo
60 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
SABÃO EM BARRA DE COCO 5x1 PCT,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
SABÃO EM BARRA 5 x 1: Sabão em
barra glicerinado neutro, pacote com 05
unidades de 200g cada. Na embalagem
deverá constar a data da fabricação, a
data de validade, o número do lote o
registro na ANVISA/MS.
SABÃO EM PÓ – 500 GRAMAS: Sabão
em pó, testado dermatologicamente,
multiação, devendo conter embalagem
com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e data de
validade ( de no mínimo 01 ano) caixa
contendo 2.0 kg.
SABÃO EM PO – 1 KG: Sabão em pó,
testado dermatologicamente, multiação,
devendo conter embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e data de
validade ( de no mínimo 01 ano) caixa
contendo 1 kg.
SABONETE 90 GRAMAS: Sabonete 90g,
fragrâncias diversas, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
SABONETE LÍQUIDO FR 500 ML:
Sabonete líquido para as mãos,
embalagem de 500 ml com lacre,
viscosidade superior a 600 CPS.
Composição: Lauril Éter Sulfato de sódio,
Emoliente, Agente Controlador de PH,
Espessante, Perolizante, Conservante,
Essência, Corante e Vaiculo. No rotulo do
produto obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, Marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.
SACO PLÁSTICO PARA
ACONDICIONAMENTO E COLETA DE
LIXO, BRANCO LEITOSO, MATERIAL
REFORÇADO, CAPACIDADE DE 30
LITROS, 12 MICRAS. PACOTE 100X1
SACO PLÁSTICO PARA
ACONDICIONAMENTO E COLETA DE
LIXO, COR BRANCO LEITOSO,
MATERIAL REFORÇADO,
CAPACIDADE DE 60 LITROS, 12
MICRAS. PACOTE 100X1

90

110

UND

91

6000

PCT

92

4900

PCT

93

2300

PCT

94

2600

PCT

95

5050

PCT

96

66

UND

97

10

UND

98

85

UND

99

128

PCT

SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO
Saco de lixo 100 litros C/5 und (superreforçado): Saco plástico para o lixo, com
capacidade para 100 litros, na cor/azul
preta, medindo aproximadamente 75 x
1,05 cm com espessura de 10 micras. A
caixa deve conter 25 pct contendo 5
unidades em cada pct
SACO DE LIXO 100 LITROS PCT 5 UND
(reforçado): Saco plástico para o lixo,
com capacidade para 100 litros, na
cor/azul preta, medindo aproximadamente
75 x 1,05 cm com espessura de 10
micras. A embalagem com 058 unidades
deve conter dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Resistente
para lixo pesado.
SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 20
UND: Saco plástico para lixo super –
resistente e sem cheiro, com capacidade
para 15 litros, na cor preta/azul/verde,
com espessura mínima de quatro micras.
A embalagem deve conter dados de
identificação do produto e marca do
fabricante. Embalagem ( Pacote) com 20
unidades cada.
SACO DE LIXO 30 LITROS PCT 10 UND
( reforçado): Saco plástico para lixo
super-resistente e sem cheiro, com
capacidade para 30 litros, na cor
preta/azul/verde, com espessura mínima
de quatro micras. A embalagem deve
conter dados de identificação do produto
e marca do fabricante. Embalagem (
Pacote) com 10 unidades cada.
SACO DE LIXO 50 LITROS PCT 10 UND
(reforçado): Saco plástico para lixo super
– resistente e sem cheiro, com
capacidade para 50 litros, na cor
preta/azul/verde, com espessura mínima
de quatro micras. A embalagem deve
conter dados de identificação do produto
e marca do fabricante. Embalagem (
Pacote) com 10 unidades cada.
SODA CÁUSTICA 01 KG, produto de
primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso.
TAPETE 50X60
TOALHA DE ROSTO, 85 X 50 CM, LISO,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada ,
branca de TNT. Embalagem com 100
unidades.

VASSOURA DE CERDAS DURAS 40
CM C/ CABO, produto de primeira
qualidade com reconhecida eficácia e
eficiência em seu uso.
VASSOURA DE NYLON COM CABO,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
VASSOURA DE PALHA REFORÇADA
COM CABO ( PARA Vasculhar), produto
de primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso.
VASSOURA DE PELO COM CABO, 60
cm. Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
VASSOURA DE ESFREGÃO CERDAS
DURAS (tipo gari), com cabo .Produto de
primeira qualidade.
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, 30
cm roduto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.

100

160

UND

101

258

UND

102

161

UND

103

290

UND

104

332

UND

105

40

UND

106

10

UND

VASSOURA PIAÇAVA

107

8

UND

VASSOURA PARA LIMPAR TETO COM
CABO DE 3 METROS DE
COMPRIMENTO

108

104

UND

PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM
CABO 60 CM
TOTAL

7. VALOR ESTIMADO:
7.1 - O valor global estimado é de R$ 871.268,92 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e
oito reais e noventa e dois centavos), obtido através de pesquisa de mercado, conforme previsto na lei
8.666/93. (Tabela em Anexo), sendo:
8. DOS PRAZOS
8.1 – O prazo de vigência para a execução dos serviços, objeto deste termo, será de até doze (12) meses,
prazo que iniciará na data de assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogadas através de
Termo Aditivo, mantidas as demais cláusulas e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
desde que ocorram alguns dos motivos contidos no §1º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e previamente
autorizada pela autoridade competente.
9. LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1. A execução dos serviços deve começar imediatamente após a assinatura do contrato.
9.2. O prazo para começar a entrega dos produtos será de até 5 (cinco) dias da data da assinatura do contrato.
9.2.1. A entrega dos materiais de limpeza deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
Contratante em no máximo 02 (dois) dias úteis contados após o recebimento da solicitação.
9.3 A entrega dos materiais, será no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Taguatinga, localizado na
Rua D. Pedro II, s/nº Centro, no horário das 08:00hs às 14:00hs de segunda à sexta-feira, excetos fins de
semana e feriado.
9.4. A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de validade

registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes.
9.5. A qualquer tempo e a critério do órgão, os produtos recebidos poderão ser submetidos à análise para
controle de qualidade por laboratório oficial especializado, que emitirá laudo de análise atestando as condições
do produto.
9.6. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos acondicionados em
caixas de papel.
9.7. Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e
procedência do produto.
9.8. A descarga dos materiais e acomodação dos mesmos no Almoxarifado do órgão deverá ser feita por
funcionários da empresa contratada, devendo estes estarem devidamente uniformizados e providos de
equipamentos de segurança necessários ao trabalho orientados durante a entrega dos materiais por um
funcionário do Almoxarifado do órgão.
9.9. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
9.10. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
9.11. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade, quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
9.11.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
9.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
10 – PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS
10.1. Para produtos que tenham prazo de validade definido pelo fabricante, estes deverão ser entregues com
no mínimo 11 (onze) meses da validade indicada pelo fabricante.
10.2. Os materiais de que trata o presente Termo de Referência deverão ter a garantia mínima de 12 (doze)
meses, quando não houver referência especifica.
10.3. Atendar que alguns materiais/produtos já têm a validade mínima expressa na descrição do lote.
11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Termo de Referência, Edital e da proposta, para fins da aceitação e recebimento
definitivo.
11.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
11.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado.
11.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Termo Aditivo.
11.6. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
11.7. Comunicar em tem hábil, por e-mail ou fax, á Contratada, a quantidade de materiais a serem fornecidos,
em solicitações assinadas pela autoridade competente. 6.8. Indicar formalmente, o gestor para
acompanhamento da execução contratual.
12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, Termo de Referência e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto.
12.2. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, por escrito, com a devida comprovação.
12.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como:
impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários
à fiel execução do objeto desse termo.
12.5. A Contratada está obrigada a executar o objeto desse termo, através de pessoas idôneas, com
capacitação profissional necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou faltas que seus empregados, no desempenho de suas funções respectivas, causem à
Contratante.
12.6. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
12.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente
todas as reclamações.
12.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais.
12.9. Substituir os materiais/produtos objeto deste Termo de Referência, que por ventura forem entregues à
Contratante com defeito de fabricação ou que apresentarem qualquer alteração de quantidade, validade, vícios,
defeitos, incorreções, num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
12.10. Entregar os materiais/produtos contratados de forma parcelada, conforme solicitação da Contratante via
fax ou e-mail, embalados adequadamente, separados por item nas quantidades e especificações que trata este
termo.
12.11. Comprometer-se a fornecer o objeto da licitação, em conformidade com as especificações contidas no
Edital e seus anexos, e no caso de não ser o fabricante, responderá, solidariamente e preferencialmente pelos
vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuam o valor.
12.12. Fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Paulo Roberto Ribeiro
Prefeito Municipal

Leandro de Amorim Lopes Castro
Fundo Municipal de Saúde

Mônica Cristina Bersani
Fundo Municipal de Educação

Zeila Aires Antunes Ribeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

ANEXO II
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº DO PREGÃO: 007/2021
Nº DO PROCESSO: (185/2021), (193/2021), (2021000139), (2021000532), (2021000769), (2021000412),
(2021000696), (2021000783).
Nº DA ATA: 007/2021
VALIDADE: 12 MESES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA, Estado do Tocantins, inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes sob o CNPJ 02.306.900/0001-97, situada a Rua D. Pedro II, s/nº, Centro, CEP: 77.320000, neste ato representado pelo Srº. Gestor Municipal Paulo Roberto Ribeiro, brasileiro, inscrito sob
CPF: 088.124.461-91 e RG nº 446.212 DGPC/GO, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma presencial, nº 007/2021, no Sistema de Registro de Preços,
processos administrativo n.º (185/2021), (193/2021), (2021000139), (2021000532), (2021000769),
(2021000412), (2021000696), (2021000783), RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e

na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei 8.666, de 21 de junho de
1993 (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber), e em conformidade com as
disposições a seguir:
ÓRGÃOS PARTICIPANTE:

1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA TO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA – TO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAGUATINGA – TO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAGUATINGA – TO

FORNECEDOR REGISTRADO

2.

2.1. XXXXXX, inscrito no CNPJ Nº XXXXXXXXX, estabelecido à XXXXXXXXXXXXX – Centro,
CEP n° XXXXXXXX, XXXXXXXXX - TO, neste ato representado por seu representante legal, o
Sr. XXXXXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade n° XXXXXXXX e CPF nº
XXXXXXXX.
Contatos:
Telefone:
(xx)
XXXXXX
XXXXXXX.
E-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXX.

DO OBJETO

3.

3.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa, especializada no fornecimento de
material de limpeza e higiene, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Taguatinga, Fundo
Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, por um
período de 12 (doze) meses, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão
nº 007/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
ITEM

QUANT

UND

1

7110

UND

2

1660

UND

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ÁGUA SANITÁRIA 1 LT: Embalagem
com lacre – composição hipoclorito de
sódio e água, com teor de cloro ativo de
2,0 a 2,5%. No rotulo do produto
obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 06 meses e número
de registro na ANVISA/MS.
ALCOOL EM GEL 500GR: produto de
primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

3

1400

UND

ALCOOL ÉTILICO HIDRATADO 46%
USO DOMESTICO: Produto de primeira
qualidade com reconhecida eficácia e
eficiência em seu uso.

4

50

UND

ALCOOL DE CEREAIS 99%, 1 LITRO

5

409

UND

6

50

UND

7

40

UND

8

542

UND

9

30

UND

10

96

UND

11

4

UND

12

50

CART

13

50

PCT

14

50

PCT

15

5

UND

ALVEJANTE PARA CERÂMICA 2L LIMPADOR AZULEJOS E REJUNTES,
COMPOSIÇÃO, ÁCIDO SULFÔNICO,
COADJUVANTE TENSO ATIVO NÃO
IÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E
ÁGUA 2L
ALGODÃO HIDROFILO PCT 500 GR:
Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
ALGODÃO IMPERMEÁVEL, HIDRÓFILO
200GRS – Produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.COR: BRANCO. EM BOLA
AMACIANTE PARA ROUPA 2 LT:
Amaciante de roupa – Pronto uso Frasco de 02 litros com lacre –
Composição: Sais quaternário de amônio,
coadjuvante, conservante, extrato de
algodão e água desmineralizada. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 18 meses e
registro da ANVISA/MS.
AVENTAL EM PVC
BALDE PLÁSTICO PRETO
REFORÇADO 12L, MATERIAL TIPO
PVC COM ALÇA EM METAL
AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR
CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO MAIS
POLIETILENO, IMPERMEAVEL,
MANGAS COMPRIDAS SELADAS POR
ULTRASSOM
BARBEADOR DESCARTAVEL,
CARTELA C/ 24 UNIDADES
BOBINA DE SACO PLÁSTICO, Picotada,
30X40CM, embalagem para
armazenamento de alimentos Tamanho
de 4 Kg. 500 sacos
BOBINA DE SACO PLÁSTICO, Picotada,
20X30CM embalagem para
armazenamento de alimentos Tamanho
de 1 Kg. 500 sacos
BOBINA DE SACO PLÁSTICO 5KG C/
500 SACO

16

60

PAR

17

184

PAR

18

40

PAR

19

120

UND

20

120

UND

21

35

UND

22

60

UND

23

10

UND

24

70

UND

25

120

UND

Bota de segurança/serviço, cor preta
com solado antiderrapante, tamanhos (33
à 42)
BOTA EMBORRACHADA PARA
LIMPEZA (BRANCA): bota
emborrachada, cor branca com solado
antiderrapante, cano curto 250mm
numeração de 34 à 44, deve conter a
identificação do produto e marca do
fabricante.
BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO
BLATT, DE ELÁSTICO, CABEDAL EM
VAQUETA COM ACABAMENTO, COR
PRETA, PALMILHA EM COURO
CURTIDA NO TAMINO, SOLADO PU BI
DENSIDADE, COM BIQUEIRA DE AÇO,
TAMANHO. 38/39/41/34/37/35/36
CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750ML. Cera
liquida incolor – Pronto para uso com
lacre. Composição: Cera de carnaúba,
parafina, plastificante, emulsionante,
corante e perfume. No rotulo do produto
obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.
CÊRA LIQUIDA VERMELHA 750ML.
Cera liquida incolor – Pronto para uso
com lacre. Composição: Cera de
carnaúba, parafina, plastificante,
emulsionante, corante e perfume. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 18 meses e
registro na ANVISA/MS.
Cesto telado p/ 10 litros em material de
plastico resistente
CESTO DE LIXO DE 60LTS COM
TAMPA ACIONAMENTO DE TEMPA
POR PEDAL, produto de primeira
qualidade reconhecida eficácia e eficácia
em seu uso.
CESTO DE LIXO DE 50LTS COM
TAMPA ACIONAMENTO DE TEMPA
POR PEDAL, produto de primeira
qualidade reconhecida eficácia e eficácia
em seu uso.
CESTO DE LIXO DE 30LTS COM
TAMPA ACIONAMENTO DE TEMPA
POR PEDAL, produto de primeira
qualidade reconhecida eficácia e eficácia
em seu uso.
CÊRA LIQUIDA AMARELA 750ML.
Cera liquida incolor – Pronto para uso
com lacre. Composição: Cera de
carnaúba, parafina, plastificante,

emulsionante, corante e perfume. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve
conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 18 meses e
registro na ANVISA/MS.
CREME DENTAL – INFANTIL 50
GRAMAS, Produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
DESIFETANTE DE 2 LTS: desinfetante
bacteriana e Germicida de uso geral –
Aromas diversificados (floral, lavanda,
Eucalipto, etc.) Galão de 5litros com lacre
– Composição: Tensoativo catiônico,
sequestrante, preservante, acidulante,
óleo essenciais, corantes e água
desmineralizada, Principio ativo: Cloreto
de alquil dimetil benzi amônio e cloreto de
Dialquil Dimetil Amônio. No rotulo do
produto obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS
DESORIZADOR DE AR: (REF. BOM AR)
– Desodorizador de ambiente em spray,
essências diversas formato cilíndrico,
embalagem com, no mínimo, 400ml,
contendo identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 01 ano.
DETERGENTE DIVERSOS 500 ML:
Detergente lava louça neutro, coco, limão,
etc – embalagem de 500 ml com lacre –
Composição : Linear Alquilbenzeno
Sulfato de Sódio, Alcalonamida de ácido
graxo de coco, Cocoamido propobetaina,
Lauril Éter Sulfato de Sódio,
trietanolamina, Hidróxido de Sódio,
Sulfato de Sódio, Tripolifosfato de Sódio,
Edta, Tetrassodico, Metilparabeno,
Corante, Formaldeído e Agua
Desmineralizada. Componente Ativo:
Linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
No rotulo do produto obrigatoriamente
deve conter a identificação do produto
obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.

26

250

UND

27

3342

UND

28

450

UND

29

4386

UND

30

24

UND

DETERGENTE LIQUIDO
CONCENTRATO P/ LAVANDERIA 20L

31

65

UND

DESENTUPIDOR DE PIA E RALOS
sanfonado

32

109

UND

ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS:
Escova com cerdas de nylon, para
lavagem de roupas, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.

33

50

UND

ESSÊNCIA LAVANDA 15ML

34

700

UND

35

149

UND

36

1140

PCT

37

1525

PCT

38

130

UND

ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL –
Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
ESCOVA PARA LAVAR VASO
SANITÁRIO: Produto de primeira
qualidade com reconhecida eficácia e
eficiência em seu uso
ESPONJA DE AÇO PACOTES C/8
ESPONJAS: Esponja de aço para
lavagem de louça e superfície, Contendo
identificação do produto marca do
fabricante.
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA
110X75X23MM: Esponja de limpeza,
dupla face, espuma em poliuretano e fibra
sintética abrasiva, dimensões
aproximadas de 110mmx75mmx23mm,
embalagens plástica individual contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
FLANELA NA COR BRANCA - para
limpar quadro branco.
FLANELA PARA LIMPEZA 30X50CM:
Flanela para limpeza, enflanelada de
ambos os lados dimensões aproximadas
30x50cm, uso geral, 100% algodão, na
cor branca ou amarela , bordas over
locadas, acondicionadas em embalagem
plástica com identificação do produto e do
fabricante.
GEL ANTISSÉPTICO - Produto
cosmético alcoólico de assepsia a seco,
indicado para desinfecção instantânea da
pele, incolor, alcool etílico 70%. 420g

39

540

UND

40

530

UND

41

100

UND

GUARDANAPO 23X23CM, 50x1,branco,
de primeira qualidade.

42

35

UND

ISQUEIRO À GÁS GRANDE

UND

LIMPA ALUMINIO 24x500ML: Limpador
metais – embalagem de 500ml com lacre
– Composição: Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio, alcanolamida de
ácido Graxo de coco,
Cocoamidopropobetaina, Lauril Éter
Sulfato de Sódio, Tripolifosfato de sódio,
adta tetrassodico, Metilparabeno, corante,
formaldeído e água Desmineralizada. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve

43

1204

conter a identificação do produto, marca o
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.
LIMPADOR CONCETRADO PERFUMES
05 LTS Produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
LIMPADOR DE VIDRO 500ML - Produto
de primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso

44

170

UND

45

220

UND

46

50

UND

LIMPA FORNO 250ML

47

150

PCT

LUVA DESCARTÁVEL – Embalagens
com 100 unidades
LUVA DE LATEX P/LIMPEZA P/M/G –
Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
LUVA DE BORRACHA CANO LONGO
MÉDIA

48

850

PAR

49

50

PAR

50

2500

PAR

Luva de Látex Antiderrapante PRO 157
similar à Mucambo tamanhos (G, M)

51

1500

PAR

Luva de segurança tricotada com fios
de algodão e poliéster, punho com
elástico, com ou sem pigmentos na
palma, tamanho 10 (U)

52

100

PAR

Luva raspa punho curta

53

200

PAR

Luvas de raspa cano longo

54

23

UND

MANGUEIRA PARA JARDIM 30MTS

55

23

UND

MANGUEIRA PARA JARDIM 15 MTS

56

28

UND

MANGUEIRA PARA JARDIM 50 MTS

57

200

PCT

MÁSCARA DESCARTÁVEL embalagem com 100 unidades em TNT.

58

80

CX

MÁSCARA FACIAL DESCARTAVÉL
TRIPLA C/50

59

50

CX

Máscara de Proteção PFF2-S sem
válvula 50X1

UND

MULTI USO 500ML – Limpador
instantâneo multiuso – embalagem de
500ml com lacre – Composição:
Tensoativo Aniônicos Biodegradáveis,
tenso ativos Não-Iônicos, Éter Butílico do
Propilenoglicol, Aditivos, Coadjuvantes,
Conservantes, Solvente, corante. No
rotulo do produto obrigatoriamente deve

60

1700

conter a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mini o de 18 meses e
registros na ANVISA/MS.
MULTI USO LIMPEZA PESADA 300ML produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
MULTI INSETOS SPRAY 500 ML aerossol à base de água eficiente para
matar mosquitos.
OLEO LUSTRA MÓVEIS FR 100 ML –
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
PALHA DE AÇO NÚM. 1, pacote com
25g

61

940

UND

62

280

UND

63

30

UND

64

50

PCT

65

70

UND

66

320

UND

67

1030

UND

68

95

UND

69

600

FD

70

126

PCT

71

60

UND

PAPEL ALUMÍNIO - rolo 30cm x 4 metros

72

96

FD

PAPEL INTERFOLHADO BRANCO,
FARDO COM 5.000 FOLHAS

73

68

UND

PLÁSTICO FILME - rolo bobina plástico
de filme PVC 28cm X 30 Metros

74

8

UND

PULVERIZADOR DE PLÁSTICO 350ML

PÁ PARA JARDINAGEM COM CABO
DE MADEIRA, largura 8,50cm x 6 cm de
altura.
PANO DE PRATO DE ALGODÃO,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
PANO DE ALGODÃO PARA CHÃO,
pano para chão 100% algodão,
dimensões aproximadas de 80cmx55cm,
embalagem com especificação do produto
e marca do fabricante.
PANO PERFURADO 29x39 (REF:
PERFEX), produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
PAPEL HIGIÊNICO 16 x 4 30 MTS:
Papel higiênico sem perfume (neutro),
folhas simples, texturizadas e picotadas
na cor branca, com rolos de 30 metros.
Pacote com 12 rolos cada. Fibras 100%
celulósicas.
PAPEL TOALHA PCT 2 x 1:Papel toalha
descartável não reciclado na cor branca,
embalagem plástica contendo 02 rolos,
contendo 55 folhas cada, medindo 20 cm
x 22cm a folha. A embalagem deve conter
dados de identificação do produto e
marca do fabricante.

75

15

UND

76

121

UND

77

230

UND

78

220

UND

79

120

UND

80

368

UND

81

240

UND

82

80

UND

83

1450

UND

84

2040

UND

85

1450

UND

RASTELO METÁLICO PARA LIMPEZA 60cm, reforçado com cabo de madeiral
RASTELO PLÁSTICO GRANDE TIPO
PAVÃO, produto de primeira qualidade
com reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
PEDRA SANITÁRIA, TIPO: Arredondada
com suporte, AROMA: Floral,
CONSISTÊNCIA: Sólida, COMPOSIÇÃO:
Paradiclorobenzeno, essência e corante,
PESO: 35g, VARIAÇÃO: +/- 10% do
peso, USO: Vaso Sanitário, UNIDADE DE
MEDIDA: Unitário.
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas em borracha reforçada, medindo
40 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
RODO DE ALUMÍNIO 50 CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas em borracha reforçada, medindo
50 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
RODO DE ALUMÍNIO 60CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas de borracha reforçada, medindo
60 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
RODO DE PLÁSTICO DE 60CM COM
CABO: Rodo corpo de alumínio com duas
lâminas em borracha reforçada, medindo
60 cm, cabo de madeira, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante.
SABÃO EM BARRA DE COCO 5x1 PCT,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
SABÃO EM BARRA 5 x 1: Sabão em
barra glicerinado neutro, pacote com 05
unidades de 200g cada. Na embalagem
deverá constar a data da fabricação, a
data de validade, o número do lote o
registro na ANVISA/MS.
SABÃO EM PÓ – 500 GRAMAS: Sabão
em pó, testado dermatologicamente,
multiação, devendo conter embalagem
com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e data de
validade ( de no mínimo 01 ano) caixa
contendo 2.0 kg.
SABÃO EM PO – 1 KG: Sabão em pó,
testado dermatologicamente, multiação,
devendo conter embalagem com
identificação do produto, marca do

86

250

UND

87

630

UND

88

100

PCT

89

100

PCT

90

110

UND

91

6000

PCT

92

4900

PCT

93

2300

PCT

fabricante, data de fabricação e data de
validade ( de no mínimo 01 ano) caixa
contendo 1 kg.
SABONETE 90 GRAMAS: Sabonete 90g,
fragrâncias diversas, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
SABONETE LÍQUIDO FR 500 ML:
Sabonete líquido para as mãos,
embalagem de 500 ml com lacre,
viscosidade superior a 600 CPS.
Composição: Lauril Éter Sulfato de sódio,
Emoliente, Agente Controlador de PH,
Espessante, Perolizante, Conservante,
Essência, Corante e Vaiculo. No rotulo do
produto obrigatoriamente deve conter a
identificação do produto, Marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, mínimo de 18 meses e registro
na ANVISA/MS.
SACO PLÁSTICO PARA
ACONDICIONAMENTO E COLETA DE
LIXO, BRANCO LEITOSO, MATERIAL
REFORÇADO, CAPACIDADE DE 30
LITROS, 12 MICRAS. PACOTE 100X1
SACO PLÁSTICO PARA
ACONDICIONAMENTO E COLETA DE
LIXO, COR BRANCO LEITOSO,
MATERIAL REFORÇADO,
CAPACIDADE DE 60 LITROS, 12
MICRAS. PACOTE 100X1
SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO
Saco de lixo 100 litros C/5 und (superreforçado): Saco plástico para o lixo, com
capacidade para 100 litros, na cor/azul
preta, medindo aproximadamente 75 x
1,05 cm com espessura de 10 micras. A
caixa deve conter 25 pct contendo 5
unidades em cada pct
SACO DE LIXO 100 LITROS PCT 5 UND
(reforçado): Saco plástico para o lixo,
com capacidade para 100 litros, na
cor/azul preta, medindo aproximadamente
75 x 1,05 cm com espessura de 10
micras. A embalagem com 058 unidades
deve conter dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Resistente
para lixo pesado.
SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 20
UND: Saco plástico para lixo super –
resistente e sem cheiro, com capacidade
para 15 litros, na cor preta/azul/verde,
com espessura mínima de quatro micras.
A embalagem deve conter dados de
identificação do produto e marca do
fabricante. Embalagem ( Pacote) com 20

unidades cada.

94

2600

PCT

95

5050

PCT

96

66

UND

97

10

UND

98

85

UND

99

128

PCT

100

160

UND

101

258

UND

102

161

UND

103

290

UND

104

332

UND

105

40

UND

106

10

UND

SACO DE LIXO 30 LITROS PCT 10 UND
( reforçado): Saco plástico para lixo
super-resistente e sem cheiro, com
capacidade para 30 litros, na cor
preta/azul/verde, com espessura mínima
de quatro micras. A embalagem deve
conter dados de identificação do produto
e marca do fabricante. Embalagem (
Pacote) com 10 unidades cada.
SACO DE LIXO 50 LITROS PCT 10 UND
(reforçado): Saco plástico para lixo super
– resistente e sem cheiro, com
capacidade para 50 litros, na cor
preta/azul/verde, com espessura mínima
de quatro micras. A embalagem deve
conter dados de identificação do produto
e marca do fabricante. Embalagem (
Pacote) com 10 unidades cada.
SODA CÁUSTICA 01 KG, produto de
primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso.
TAPETE 50X60
TOALHA DE ROSTO, 85 X 50 CM, LISO,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada ,
branca de TNT. Embalagem com 100
unidades.
VASSOURA DE CERDAS DURAS 40
CM C/ CABO, produto de primeira
qualidade com reconhecida eficácia e
eficiência em seu uso.
VASSOURA DE NYLON COM CABO,
produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
VASSOURA DE PALHA REFORÇADA
COM CABO ( PARA Vasculhar), produto
de primeira qualidade com reconhecida
eficácia e eficiência em seu uso.
VASSOURA DE PELO COM CABO, 60
cm. Produto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em seu
uso.
VASSOURA DE ESFREGÃO CERDAS
DURAS (tipo gari), com cabo .Produto de
primeira qualidade.
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, 30
cm roduto de primeira qualidade com
reconhecida eficácia e eficiência em
seu uso.
VASSOURA PIAÇAVA

107

8

UND

VASSOURA PARA LIMPAR TETO COM
CABO DE 3 METROS DE
COMPRIMENTO

108

104

UND

PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM
CABO 60 CM
TOTAL

5.

VALIDADE E REAJUSTAMENTO

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir
de sua assinatura.
6.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado , cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado; ou
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamen te comprovados e
justificados:
Por razão de interesse público; ou A pedido do fornecedor.

7.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, dotação orçamentaria, penalidades
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto municipal 028/2017.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes.
TAGUATINGA - TO, xx de xxxxxxxxx de 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fundo Municipal de Saúde de Taguatinga - TO
Órgão Gerenciador

Empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fornecedor Registrado

MODELO I
DO CREDENCIAMENTO

A (nome da empresa), CNPJ nº ............................, com sede à .............................., neste
ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes
para junto a Prefeitura Municipal de TAGUATINGA - TO (ou de forma genérica: para junto
aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários com
relação à licitação na modalidade de pregão presencial nº 007/2021 (ou de forma genérica
para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando -os, conferindolhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances,
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos
ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com
ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial,
para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E ACEITE DAS
CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa ......................................................................., CNPJ nº ............................, com
sede à ................................................................, neste ato representada pelo(s) (diretores
ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os
requisitos para habilitação ao Pregão Presencial nº xxx/ 2021, assim como, conhece e
aceita todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório da referida licitação.

Local, data e assinatura.

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

MODELO III
COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF
DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão Na Forma Presencial N°____/2021
À
Prefeitura Municipal de Taguatinga - TO.
................................., inscrito
representante legal o(a)
Sr(a)....................................,
do CPF n o

no CNPJ

portador(a)

da

n°..................., por intermédio de seu
Carteira

de

Identidade

no............................

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n o 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n o 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
***Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

(***Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

e

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa......................................................................., CNPJ nº ............................, com
sede à .................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores
ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de (

) Microempresa (

) Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma restrição de ordem legal.

Local, data e assinatura

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

MODELO V
DECLARAÇÃO DE INEXIS TÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO, .......de ........... de 2021.
Ref. PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N.º .... /2021.
Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:
(Discrição do objeto)

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos
do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
subseqüentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

__________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(LICITAÇÃO) N° XXXX
_________________________ (representante do licitante) , portador da Cédula de
Identidade RG nº ____________ e do CPF nº _ , como representante devidamente
constituído de
_________________________ (identificação do licitante) , inscrita no CNPJ nº
______________________________________________________________,
doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de

maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar
ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da
adjudicação do objeto da referida licitação ;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém

plenos poderes e informações para firmá-la.
Município de __________ _ _ _ _ _, em ___ de__________ _ de ______ _

________________________________________
Proponente

MODELO VII
DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

(LICITAÇÃO) N° XXXX

Eu__________________________________________ (representante

do

portador da Cédula de Identidade RG nº _________ _ e do CPF nº ,

licitante)

,

como

representante devidamente constituído de
_________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº
____________, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da
presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

Município de __________ _ _ _ _ _, em ___ de__________ _ de ______

________________________________________
Proponente

