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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019-CPL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER 

A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIAL E SUAS SECRETARIAS. 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO, através do Pregoeiro e da Comissão 

Permanente de Licitação, torna pública, para o conhecimento de todos os interessados que 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e 
ADJUDICAÇÃO GLOBAL, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2004, pelo Dec. Federal 

nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com 

suas alterações, e pelas condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 12:30 
horas do dia 31 de janeiro de 2019, na sala da Comissão de Licitações desta Prefeitura 

Municipal, situada na Av. Maria de Carvalho Alencar, nº 36, Centro, Francisco Macedo-PI, fone 

(0xx89) 3441- 0028, onde podem ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos 
os dias úteis, das 8:00 às 12:00 horas. 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Destina-se a presente licitação a aquisição de material de limpeza, copa e cozinha 
destinado as secretarias deste município – Material de Consumo, conforme especificações e 
quantidades constantes do anexo I. 

1.2 - O valor máximo para futuras contratações é de R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil 
reais). 

1.3 – São anexos deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referencia; 

Anexo II – Planilha de orçamento estimado 

Planilha de orçamento estimado 

Anexo III Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação (a ser entregue fora dos envelopes, quando do credenciamento); 

Anexo IV -  Declaração de que não Emprega Menor; 

Anexo V – Modelo da Proposta; e 
Anexo VI – Minuta do Contrato. 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao 
ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições dispostas 
neste Edital. 

2.2 – Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame, sob 
coordenação do pregoeiro. 

3 – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais  das 

seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal; 

b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 
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d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

f) Tenham funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico; 

g) Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

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

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 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 comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

4.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

4.3 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

4.5 – O não credenciamento equivale à renuncia, por parte do licitante, ao direito de apresentar 
lances durante a sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na 

sua desclassificação. 

4.6 – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de 

pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 – proposta de 

preço e o envelope nº 02 – habilitação. 

4.7 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não cabe 
a desistência da proposta. 

5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo III deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. Os 

casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) no momento da sessão, com registro da 

ocorrência em ata. 

5.1.1 – A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo 

procurador caso este tenha outorga para tal. 

5.1.2 – Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá firmá-la 

na própria sessão ou fazê-la oralmente sendo registrada em ata. 

5.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta de Preços 
Pregão nº 

Empresa: 
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Envelope nº 2 – Habilitação ou Documentos Habilitatórios 

Pregão nº 

Empresa: 

5.3 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado. 

5.4 – A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue 

obrigatoriamente em 01 (uma) via e, também, deverá ser apresentada em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93. 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

6.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo  do 

produto cotado, em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital; 

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, assegurado o direito de revisão 

e atualização na forma legal. 

f) Para o preço unitário, serão aceitas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

6.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

6.3 – Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por 

extenso. 

6.4 – A falta da data, rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, ou outras falhas sanáveis, poderá 

ser suprida pelo Representante Legal ou procurador na sessão, desde que tenha poderes para 

este fim. 

6.5 – A empresa deverá fornecer como parte da proposta: 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”; 

7.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

7.1.1 – Documentos obrigados pela Constituição: 

 

a) Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no  inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário 
Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.º 3.555/2004, a licitante não 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

7.1.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Contrato social e o último aditivo; e 

b) Cópia da cédula de identidade e CPF dos sócios; 
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7.1.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a 

Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do  domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a 

Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a 

Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

d) Cópia atualizada do CNPJ; 

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 

8.036/90); e 

f) Certidão Negativa de Débito - CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhista. 

7.1.4 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

7.1.5 – Outros documentos: 

a) Alvará de licença de funcionamento, dentro do prazo de validade; 

b) Alvará de licença expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do prazo 
de validade. 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, dentro do prazo de 
validade; 

d) Declaração, sob as penalidades da Lei, a Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, 

nos termos do parágrafo 2º, art. 32, da Lei 8.666/93, informando se está, ou não, em estado de 
inidoneidade perante quaisquer órgãos públicos. 

7.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias contadas da data constante do 

documento. 

7.3 – Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

7.4 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos poderá o(a) pregoeiro(a) considerar o proponente inabilitado. 

7.5 – Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou 
todos em nome da Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz 

e referir-se ao local da sede do interessado. 

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO; 

8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

8.2 – Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do 
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Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

8.3 – Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o(a) Pregoeiro(a) procederá 

a verificação da conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexo, 

sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, para tal 
verificação, o Pregoeiro poderá contar com assessoria técnica; 

b) Que contenham preço manifestamente inexequível, assim considerado aqueles que não 

venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos 
dos produtos são coerentes com os de mercado. 

8.3.1 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) pregoeiro(a) suspenderá 

o pregão e estabelecerá uma nova data com prazo não superior a 3 (três) dias úteis para o 
recebimento de novas propostas. 

8.4 – Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: 

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será 
corrigido; 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, 
prevalecerão os valores escritos por extenso. 

c) Se o proponente não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada. 

8.5 – As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela. 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

8.6 – Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o pregoeiro 

procederá o sorteio na forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual 

dos licitantes empatados deve oferecer o lance primeiro. 

8.7 – O(a) Pregoeiro(a) poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou 

percentagem de redução sobre o menor preço (margem de lance). 

8.8 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem 

decrescente de valor. 

8.8.1 – A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para 
efeito de ordenação dos próximos lances. 

8.9 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances. 

8.10 – O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os licitantes 
para ofertarem seus lances orais. 

8.11 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances ou conforme determinar o pregoeiro no  momento  da sessão. 

8.12 – Não poderá haver desistências dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

as penalidades previstas no edital. 

8.13 – Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
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selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado e aceito pelo Pregoeiro. 

8.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir 

ainda mais o preço. 

8.15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

8.15.1 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços 

unitários do material, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a 
ser definido pelo pregoeiro. 

8.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os demais itens. 

8.17 – Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na 

sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações. 

b) Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, não for 

possível a verificação. 

b).1 – Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a comprovação 
de habilitação. 

b).2 – A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo pregoeiro, implicará na 

inabilitação da licitante. 

8.17.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, exceto por impossibilidade devidamente 

justificada. 

8.17.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. 

8.18 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor,  decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo autor(es)  atenda(m) os 

requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) vencedor(es). 

8.19 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 

licitante(s) será(ao) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 

8.20 – Será advertido pelo (a) pregoeiro(a) o licitante cuja conduta vise perturbar o bom 

andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso 
persista na conduta faltosa. 

9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL 

9.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

9.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 
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9.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

9.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6 – A adjudicação será feita por lote. 

10 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

10.1 – Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total 

especificada, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo 

que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no contrato e deverão ser feitas na sede 

do Município contratante. 

10.2 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa 

do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da 

Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 

10.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio 

eletrônico. 

10.4 – Os itens deverão ser entregues no prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, contados 

a partir do recebimento da respectiva requisição. 

10.5 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites 
legais, a critério do Contratante, estima-se em 10 (dez) meses contados da data da assinatura do 

contrato, o prazo para entrega total do objeto licitado. 

10.6 – O objeto desta licitação será fornecido na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRANCISCO MACEDO, conforme as especificações constantes deste edital, no horário de 8:00hs 

às 12:00hs, no endereço especificado no preâmbulo deste edital. 

10.7 – A firma fornecedora ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser 
recusado, sem nenhum ônus para o Município. 

10.8 – Os produtos deverão ser entregues pela empresa vencedora com prazo de validade não 

inferior a 12 (doze) meses a contar do recebimento. 

10.9 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

dos produtos. 

11 – DO PAGAMENTO 

11.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 

imprescindível para o pagamento. 

11.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes da presente licitação. 

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos itens objeto desta licitação. 

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do 

material, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
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d) Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 – A Contratada obriga-se a: 

a) Entregar os itens estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas 
parcelas, prazos e quantitativos requeridos pela administração. 

b) Proceder a troca de todo e qualquer material que, por ocasião da conferência deste, for 

constatado a não conformidade com as especificações. 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em relação às 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14 – FONTE DOS RECURSOS 

14.1 – Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do Orçamento Geral 
do Município de FRANCISCO MACEDO-PI de 2019, (FPM, ICMS, FMS, FMAS, FME, FUNDEB, ARRECADAÇÃO 

PRÓPRIA, COFINANCIAMENTO DA SAUDE E EMENDAS PARLAMENTARES) no elemento de despesa 3.3.90.30 – 

Material de consumo. 

15 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

15.1 – O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará 

com a manutenção do percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa 

junto ao seu fornecedor e o ofertado para o Município na época da licitação, não podendo em 
hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa ao público em geral; 

15.2 – O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, 

quando da entrega da fatura do fornecimento, caso seja requerido pela empresa; 

15.3 – A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compra do 

material junto ao seu fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está 

de acordo com o percentual da proposta apresentada. 

15.4 – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, 
este só poderá ser pedido com relação à fatura seguinte. 

15.5 – No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser 

repassados integralmente ao Município. 

16 – DO CONTRATO 

16.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

16.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

homologação, comparecer a sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO,  Piauí,  

para assinar o contrato. 

16.3 – Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a 

assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 

sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

16.3.1 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados 

da divulgação do aviso. 

16.3.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO, Piauí. 

16.4 – A contratação será celebrada com duração de até 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do contrato, ou ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o 

que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 
8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

17 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
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17.1 – No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital e/ou 
proposta, a Prefeitura poderá aplicar ao contratado, garantida a ampla e prévia defesa, as 

penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme a falta ensejada; 

17.2 – No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte percentual: 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula deste 
Texto; 

17.3 – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou cobradas 

judicialmente; 

17.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força 
maior, devidamente justificados e aceitos pela mesma. 

17.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem 

validade, durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo não inferior a 2 (dois) anos; 

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação  da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança  da 

contratação. 

18.2 – Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

18.3 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas  a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 

consecução do fim desta licitação. 

18.4 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja 
com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o(a) 

pregoeiro(a) negociar, visando obter preço melhor. 

18.5 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes na sessão. 

18.6 – O resultado final desta licitação será divulgado no quadro de avisos da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO. 

18.7 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial do Município, na forma legal. 

18.8 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição 
para retirada no endereço da ementa, até 30 (trinta) dias após a publicação, sendo posteriormente 

destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

18.9 – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras 
situações porventura vivenciadas, serão decididos pelo Pregoeiro, com vistas a conferir agilidade 

ao feito, ficando facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na 

forma do art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

18.10 – Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado 

consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão/ente 

contratante. 

18.11 – O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

18.12 – A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
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18.13 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Padre Marcos, Estado do Piauí, excluído 

que fica quaisquer outro por mais privilegiado que seja. 

18.14 – Maiores informações poderão ser adquiridas na sede desta Prefeitura, situada na Av. 
Maria de Carvalho Alencar, nº 36, Centro, FRANCISCO MACEDO-PI – Piauí, fone/fax (0xx89) 
3435-0080. 

FRANCISCO MACEDO-PI (PI), 16 de janeiro de 2019. 

 

 
 

Pregoeiro(a) 

Equipe de apoio: 

 

Secretario CPL 
 
 

Membro CPL 
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PREGÃO Nº 005/2019 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1 - DO OBJETO. 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto determinar especificações 

básicas para contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, copa e 

cozinha destinado secretárias deste município, durante o exercício de 2019. 

 

2 – JUSTIFICATIVA. 

2.1 O fornecimento dos ítens, conforme anexo I se faz necessário para suprir as 

necessidades das secretarias municipais deste município de Francisco Macedo-PI,  

durante o exercício de 2019.  

3 – FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 A presente contratação deverá ser realizada na Modalidade de Pregão na 

forma Presencial tipo Menor Preço por lote. 

3.2 O Procedimento Licitatório deverá observar as normas e procedimentos 

contidos na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2004, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 

2000, subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

4 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

4.1 Na Proposta de Preço deverão constar os dados da empresa (endereço 

completo, telefone, razão social, CNPJ, nome e assinatura do responsável), nome do banco 

e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos, número da conta bancária, 

forma de pagamento, descrição detalhada do material cotado, a quantidade solicitada, 

valor unitário e total. A validade da Proposta deve ser de um prazo não inferior a 60 

(sessenta) dias. 

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos do Orçamento Geral do Município 

de FRANCISCO MACEDO-PI de 2019, (FPM, ICMS, FMS, FMAS, FME, FUNDEB, 
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COFINANCIAMENTO DA SAUDE E EMENDAS 

PARLAMENTARES) no elemento de despesa 3.3.90.30 – Material de consumo. 

 

6 – DO FORNECIMENTO 

6.1 Os materiais serão entregues pela contratada no almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Administração, deste município, obrigatoriamente das 08h00min às 

12h00min. 
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6.2 Os materiais serão fornecidos conforme a necessidade pela contratada, 

devendo estes ser entregues até 24 (vinte e quatro) horas do momento da apresentação 

da Ordem de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho. 

6.3 O fornecimento somente poderá ser realizado mediante apresentação da 

Ordem de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho, emitido pela autoridade  superior 

ou responsável por ele designado, nos termos da Lei. 

6.4 Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega 

contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável 

designado na respectiva requisição de fornecimento. 

6.5 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade 

dos produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituição no prazo máximo de 03(três) 

dias úteis, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue 

comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

6.6 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e 

da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente 

os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da 

CONTRATADA. 

7 – RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

7.1 O recebimento dos materiais ficará a cargo da unidade requisitante dos 

materiais, através do Gestor/Fiscal do contrato ou servidor por ele designado, nos termos 

do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, cujo recebimento ocorrerá no local e hora determinado 

pela unidade requisitante, da seguinte forma, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/93: 

a) Provisoriamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

entrega dos materiais no Almoxarifado da Secretaria requerente, para posterior 

verificação da conformidade do mesmo com a especificação técnica; 

b) Definitivamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do 

recebimento provisório, após verificação da qualidade e da quantidade dos materiais 

requisitados. 

7.2 Consideram-se aceitos e aprovados os fornecimentos que, no prazo de até 03 

(três) dias úteis, contados do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota  Fiscal, 

que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de 

Fornecimento e Nota de Empenho. Firmado pela autoridade responsável. 

7.3 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de fabricação, 

quantidades recebidas e qualidade os produtos fornecidos, a CONTRATADA será 

notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis 

para fornecimento dos novos materiais. 
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8 – DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será realizado na secretaria municipal de finanças de 

FRANCISCO MACEDO - PI, até 30 (trinta) dias após a solicitação que deverá ser 

protocolada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado 

da nota fiscal/fatura, na Secretaria Municipal de Finanças de Francisco Macedo-PI-PI, 

emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato/nota 

de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta 

de débitos fiscais junto á união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão 

negativa de débitos junto à prefeitura municipal, Ordem de Fornecimento do objeto, 

firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso 

XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. 

a) A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais 

fornecidos a que se referir. 

b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste 

caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 

c) Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de 

liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou falta de entrega do material. 

d) O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, 

relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação 

anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei n° 8.666/93, e em caso de 

pendência o pagamento será suspenso. 

 

9 – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

9.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Pregão 

Presencial bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada: 

a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos 

materiais e humanos necessários para tanto. 

b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, 

por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 

c) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a 

execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc. 
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d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação que darão origem ao contrato. 

e) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

f) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos 

produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de 

qualquer produto entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 

g) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, 

decorrentes da entrega dos produtos, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 

da Lei nº 8.666/93 com suas alterações. 

h) Garantir os preços cotados pelo período de, no mínimo, 60(sessenta) dias. 

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de 

acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 

k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da 

fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada; 

l) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, 

integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela 

CONTRATANTE; 

m) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 

prepostos, na execução do contrato, respondendo civil e penalmente por quaisquer danos 

materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus 

empregados dolosa ou culposamente. 

n) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento   

e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido 

no art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

o) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o 

contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, 

Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para 

firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração); 

p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à 

cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
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q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de 

ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam 

ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros; 

r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus 

ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser 

efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso  cumprimento 

das obrigações contratuais. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

10.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações 

decorrentes do contrato, cabe à contratante: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste procedimento; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos 

materiais fornecidos, para substituição. 

e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes  do 

pagamento. 

f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos 

estipulados para entrega dos materiais e demais condições pactuadas no contrato, 

efetuar sanções previstas nas Leis nº 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e Lei nº 

10.520/2004, art. 7º e no Edital. 

 

11 – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em  registro 

próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento do Objeto, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Fiscal/Gestor do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para 

adoção das medidas convenientes. 

 
12 – DO CONTRATO 

12.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei 8.666/93, o contrato 

será formalizado e contará, necessariamente, as condições especificadas no Edital. 

12.2 O contrato terá vigência até o final do exercício de 2019, podendo ser 
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prorrogado por até 12 (doze) meses, conforme interesse da CONTRATANTE. 

 
 

13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das 

penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais. 

13.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal 8.666/93, com suas atualizações. 

13.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, 

e seguintes, da Lei 8.666/93). 
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PREGÃO Nº 005/2019  
ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO 

 LOTE I - UNICO 
 

ITEM MATERIAL UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 Ácido soda cáustica, pote com 1000g UND 215 
 

 

2 Acido muriático 1000ml UND 495 
 

 

 
3 

Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de 

sódio, cloreto, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias, tipo comum, 

capacidade 1L, caixa com 12 Unidades. 

 
UND 

 
4.500 

  

4 Álcool Gel 450g UND 400 
 

 

 
5 

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição 

cloreto de dialquildimetilamônio, capacidade 1L, caixa com 06 

unidades, características 

adicionais embalagem plástica tampa e alça e biodegradável. 

 
UND 

 
255 

  

 
6 

Cera polimento piso, composição básica carnaúba, polietileno, 

solventes e conservantes, características adicionais aroma suave, cor 

vermelha, aspecto físico 

líquido, capacidade 750ml, caixa com 12 unidades 

 
UND 

 
375 

  

 

7 

Cera polimento piso, composição básica polímero acrílico, resinas 

nivelastes, emulsão de superfície indicada pisos laváveis, 

características adicionais antiderrapante, tipo auto brilho, cor incolor, 

aspecto físico líquido 750ml, caixa com 

12 unidades 

 

UND 

 

370 

 
 

8 
Cesto lixo, material plástico, capacidade 15l, caracteristicas adicionais 
pedal e tampa, 

cor branca, formato redondo. 

UND 115 
 

 

9 
Cesto lixo, material plástico, capacidade 10L, características 
adicionais telado, sem 

tampa. 

UND 215 
 

 

10 Contonte - astes para limpar ouvido CX 215 
 

 

11 Creme dental infantil 50g UND 1.015 
 

 

12 Creme Para assadura UND 60 
 

 

13 Condicionado Infantil 250 ml UND 80 
 

 

 

14 

Desinfetante, aspecto físico líquido, aplicação germicida, 

características adicionais floral, composição cloreto alquil., dimetil 

amônio, formaldeído, coram, tipo uso desinfecção pisos cozinha, 

banheiros e corredores. Capacidade 1L, caixa com 12 

unidades. 

 

UND 

 

4.015 

 
 

 

15 

Detergente, composição teso ativos aniônicos, preservastes, 

componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação 

remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, características 

adicionais contém tenso ativo biodegradável, frasco com 

500ml, caixa com 24 frascos 

 

UND 

 

4.015 

 
 

16 Escova dental Infantil UND 515 
 

 

17 
Escova roupa, material corpo madeira, tratamento superficial 
envernizado, material 

cerdas nylon 

UND 115 
 

 

 
18 

Escova, limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas nylon, 

aplicação vaso 

sanitário, características adicionais formato arredondado, cabo 

medindo aproximadamente 26,5cm 

 
UND 

 
160 

  

 
19 

Esponja de limpeza, dupla face, sendo um lado em fibra sintética 

abrasiva e o outro em esponja, sintética macia de poliuretano, 

medidas aproximadas 110 x75x 25mm, 

pacote com uma unidade, caixa com 60 pacotes 

 
UND 

 
2.015 
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20 

Esponja limpeza, material lã aço, formato anatômico, abrasividade 

mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, 

fardo com 10 pacotes 

 
PCT 

 
1.515 

  

21 Flanela para limpeza, material algodão, comprimento 40cm, largura 
60cm 

UND 460 
 

 

22 
Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça vermelha, caixa com 40 
palitos, maço 

com 10 caixa, pacote com 20 maços 

MAÇO
S 

210 
 

 

23 Frauda Descartável pacote 10 Unidades 7 a 11 kg PCT 155 
 

 

 
24 

Guardanapo, papel absorvente, folha simples, na cor branca, 2 

dobras, dimensões mínimas 22x23cm , 100% fibras naturais, pacote 

com 50 unidades, caixa com 50 

pacotes 

 
UND 

 
6.015 

  

 
25 

Inseticida, à base de água, em aerossol, não contendo CFC-

Clorofluorcarbono, embalagem com volume não inferior a 300ml e 

não superior a 400ml 

 
UND 

 
270 

  

26 Lenço Umedecido, pacote com 70 unidades 19,5cm X 11,5cm PCT 60 
 

 

27 Limpa Vidros 500ml UND 510 
 

 

28 Lixeira C/ Pedal 8 lit. UND 60 
 

 

29 
Lustrador de móveis, componentes óleos mineral e vegetal, solventes 
mineral e, 

aroma peroba, aplicação móveis e superfícies lisas, frasco 500ml 

FRASC
O 

250 
 

 

30 Lava Roupas líquidas super concentrada 1 cx c/12 unidades UND 490 
 

 

31 Luvas de Borracha PR 510 
 

 

 
32 

Pá para coletar lixo, alta qualidade, galvanizada, cabo de madeira 

com ponteira, dimensão da pá 19x19cm, cabo de madeira 20cm, 

ponteira na ponta do cabo 

 
UND 

 
300 

  

33 Limpa Piso Cerâmica cx com 12 unidades UND 490 
 

 

34 Pano de chão de saco alvejado especial 40x70cm UND 3.015 
 

 

35 
Pano de prato, branco, acabamento em bainha nas laterais e 
overloque nas pontas, 

medidas 45x70cm, 100% Algodão 

UND 1615 
 

 

36 Papel Alumínio rolo 7,5 X 30m UND 355 
 

 

37 Papel Filme PVC 28 cm X 15m UND 110   

 

38 

Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 40M, largura 

10cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, sem manchas, sem furos, 

não reciclável, características adicionais extra macio, pacote com 4 

rolos, fardo com 16 pacotes. 

 

PCT 

 

16.01
5 

 
 

 

39 

Papel toalha, branco interfoliado de 2 dobras, gofrado e de alta 

qualidade, fabricado com material puro (celulose 100% virgem), não 

possui odor, altamente absorvente e resistente a umidade, medida 

padrão de 22x20, 7cm,. 

 

UND 

 

1.500 

 
 

40 Pedra sanitária 30g UND 1.560 
 

 

41 Polidor de Alumínio 500 ml X 24 cx UND 490 
 

 

42 Purificador de ar, aerossol, lavanda, embalagem 400ml UND 170 
 

 

43 Rodo de 40cm com borracha dupla e cabo de metal rosqueável 
medindo 1,50m 

UND 815 
 

 

44 Sabão em barra, coco, pacote com 5 barras de 200g PCT 270 
 

 

45 Sabão em barra, glicerinado, pacote com 5 barras de 200g, caixa com 
10 pacotes 

PCT 715 
 

 

46 Sacola plástica, reciclável, lisa, capacidade 5kg KG 125 
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47 Sabão em pó, pacote 1kg PCT 1935 
 

 

48 Sabonete Infantil em Barra UND 180 
 

 

49 Sabonete Liquido Infantil UND 170 
 

 

50 Sabonete líquido, embalagem 250ml UND 170 
 

 

51 Sabonete, 90gr, pacote com 12 unidades UND 520 
 

 

52 
Saco para lixo, plástico, capacidade 100l, dimensões 75x90cm, 
espessura 8 micras, 

pacote com 100 unidades 

PCT 2.300 
 

 

53 Saco plástico para lixo 30 lit. PCT 1.300 
 

 

54 Saco plástico, transparente, liso dimensões 19X35cm, capacidade 
2kg 

MIL 115 
 

 

55 Saco plástico para lixo 50 lit. PCT 1.105 
 

 

56 Shampoo Infantil UND 100 
 

 

57 
Tapete, material plástico antiderrapante, tamanho pequeno, 
dimensões mínimas 

40x23,5cm 

UND 110 
 

 

58 Toalha de Banho Infantil UND 110 
 

 

59 Toalha de Rosto 43cm X 66cm UND 110   

 
60 

Vassoura , cepa de madeira, dimensões da cepa 40cm x 6,5cm x 

5,5cm, cabo de madeira medindo 1,40m x 27 mm, rosqueável, cerdas 

de piaçava, medida da cerda 

11,5cm 

 
UND 

 
490 

  

 
61 

Vassoura, cepo madeira, cerdas de nylon, cabo metal, rosqueável, 

comprimento cabo 1,20m, comprimento cepo: 30cm, altura cepo: 

6cm, cx com 12 unid. 

 
UND 

 
1.700 

  

 
TOTAL GERAL ........................................................................ R$ 

 

 
R$ 0,00 
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PREGÃO Nº 005/2019 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 
 

 

  ,     CNPJ nº  , por intermédio do 

seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº /2019, para 
aquisição de Bens Comuns, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 

10.520, de 17/07/2004, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supra citado. 
  ,  de  de 2019. 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
 

Assinatura do Representante legal 
Nome: 

Cargo: 

RG.: 
CPF: 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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PREGÃO Nº 005/2019 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 
28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega menores 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão n.º 

005/2019). 
  ,  de  de 2019. 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
 

Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 

RG.: 

CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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PREGÃO Nº 005/2019 

 
A N E X O V - MODELO DA PROPOSTA 

(Proposta referente ao Pregão nº 005/2019) 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 

BAIRRO:  CIDADE/UF:   CEP: 

FONE: ( )  FAX: ( ) 
NOME PARA CONTATO: 

2 – DADOS BANCÁRIOS: 

Conta n.º:     
Agencia n.º:    

Banco:     

3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

6 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 
7 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa. 

 
 

 

 
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 005/2019 

 
 

 

 

TOTAL GERAL R$ x (v. por extenso). 

  ,  de  de 2019. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

 

Assinatura do Representante legal 
Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

ITE 
M 

DESCRIÇÃO QUANT UND. TIPO V. UNIT 
V.TOTA 

L 

1 
    X (v. por 

extenso) 

X (v. por 

extenso) 

TOTAL X (v. por extenso) 
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PREGÃO Nº 005/2019 
 

 
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E 

COZINHA, QUE ENTRE SI FIRMAM MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO MACEDO-PI E A EMPRESA xxxxx, NA 

FORMA ABAIXO. 

 
CONTRATANTE:  O  MUNICÍPIO  DE  FRANCISCO MACEDO,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n.º 

01.612.577/0001-17, com sede na Av. Maria de Carvalho Alencar, nº 36, 

Centro, representado neste ato pelo Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no  CNJP/MF  sob  o   nº   , 

com  sede  na  rua/Av.  ,  nº  ,  na  cidade  de 

  , representada neste ato por 
    (cargo/função), RG  , 

CPF  . 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o 
presente  CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA,  COPA  E  COZINHA, 

conforme o Pregão nº 005/2019, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2004, pelo Dec. Federal 
nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de limpeza para o consumo de  todas 

as secretarias, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão nº 005/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no 
Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 
005/2019, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam  do 

Processo Administrativo nº 006/2019 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela 

autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro); 

II –  efetuar  pagamento  à  CONTRATADA  de  acordo  com  o  estabelecido   neste 

Contrato; 
 

Financeiro; 

 
III – fiscalizar o fiel cumprimento deste  contrato  através do Setor   Administrativo 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, 

com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

II – entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de 

acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 

12:00hs; 

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações 

constantes do Processo Licitatório, Pregão nº 005/2019; 

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens 

fornecidos em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal; 

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do 

contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a 

incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e 
securitários do seu pessoal; 

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação 

trabalhista e securitária regulares; 

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto 

deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, ou ao término do 
fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser 

prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão 
de novo procedimento licitatório. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento 

Geral do Município de FRANCISCO MACEDO  de  2019, FPM, ICMS, FMS, FMAS, FME, FUNDEB, 
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COFINANCIAMENTO DA SAUDE E EMENDAS PARLAMENTARES)  no elemento de 

despesa 3.3.90.30 – Material de consumo. 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$  (      ), conforme os 

preços unitários constantes da tabela a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio 

econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço 

dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na 

época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será  solicitado 
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expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas 
fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro 

do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços 
relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao 

praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os 
descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a 
firma contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da 

nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 

deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, 
nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro 

da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades 
previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o 

percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por 

descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou 
motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura 
devidos ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no 
art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou 

parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, 
sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da  Administração, 

assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS 
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Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos 

dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto 
no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a 
Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Padre Marcos-PI, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para 
dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três 

vias, assinam as partes abaixo. 

FRANCISCO MACEDO-PI (PI),  de 

 de 2019. P/ CONTRATANTE: 
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