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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 

Processo Administrativo nº 011012/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS, sediada na Praça José 

Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores/AL, 57.442-000, por meio do Pregoeiro 

e equipe de apoio designados pela Portaria nº 629/2021 de 01 de setembro de 2021, 

realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote de itens, nos termos da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 

1.424, de 22 de agosto de 2003, do Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013, 

Decreto Municipal nº 008 de 08 de janeiro de 2021, Decreto Municipal nº 009 de 08 de 

janeiro de 2021,  Decreto da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 14/04/2022  

Horário: 09:00h  

Local: www.licitacoes-e.com.br 

 

1.        DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, 

higienização e descartáveis para atender às necessidades das Secretarias e Órgãos 

públicos do Município de Olho D`Água das Flores - AL, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

2.     DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA ADESÃO  

2.1. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS 

FLORES-ALAGOAS.  

2.2. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 

Município de Olho D’Água das Flores. 

2.3. 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 
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justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 009/2021..  

2.4. Caberá ao fornecedor registrado na 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.  

2.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 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.  

2.7. 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.  

2.8. 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.  

  

3.        DO CREDENCIAMENTO  

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão.  

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros.  

3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  
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4.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular, na forma do 

Art. 9º do Decreto Municipal nº 008/2021 de 08 de janeiro de 2021. 

4.1.1. Em relação ao(s) lote(s) 01, 04, 05, 06, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 

31, 32, 33, 34 e 35, a participação é exclusiva a microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 

11.488, de 2007; 

4.1.2. Em relação ao(s) lote(s) 03, 08, 12, 14, 20, 22, 26, 30, cota(s) reservada(s), a 

participação é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007; 

4.1.2. Para os lotes destinados a cota reservada, na hipótese de não haver vencedor, 

na forma do art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123, de 2006, esta poderá 

ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal; 

4.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a Adjudicação 

das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

4.2. 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 familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006; 

4.2.1. Devido a peculiaridade do objeto desta licitação onde poderá haver prejuízo ao 

conjunto dos bens adquiridos bem como em respeito ao princípio da economia de 

escala e da eficiência contratual, esta licitação será feita por lote de itens. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente;  

4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993;  

4.3.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  

4.3.5. Que estejam reunidas em consórcio.  

4.3.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação. 

4.3.7. Empresa penalizada na forma do art. 87 e 88 da Lei 8.666/93; 
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4.4. Como condição para habilitação no Pregão, a licitante anexará exclusivamente 

por meio do sistema, sob pena de inabilitação, em papel timbrado, assinado e com 

carimbo do CNPJ, as seguintes declarações: 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.7. que cumpre a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

4.4.7.1. para fins de comprovação da veracidade das informações que trata o item 

anterior, poderá, a critério do Pregoeiro, ser exigida a última informação do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados, ou Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – esocial, e do número de 

contratação de jovens aprendizes; 

4.4.8. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 

número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas 

na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991. 

4.4.9. que o proprietário da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o 

caso) não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º 

graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta 

deste município (Súmula Vinculante 13/STF); 

4.4.10. que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em 

conformidade com a IN 01/2010-SLTI. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e no Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, sob pena de desclassificação, exclusivamente por 

meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 

edital, proposta em anexo com a descrição do objeto ofertado, contendo marca e/ou 

fabricante, modelo, procedência e o preço unitário e total dos itens e do lote, até a data 

e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.1.1. As declarações que tratam o item 4.4. deverão ser encaminhadas 

concomitantemente com a documentação de habilitação e a proposta comercial, 

exclusivamente por meio do sistema, sob pena de inabilitação; 

5.1.2. Os envios que tratam os itens anteriores, serão permitidos através de link para 

acesso em nuvem, desde que o mesmo não tenha qualquer restrição de acesso tanto 

para a Comissão quanto para os demais licitantes; 

5.1.2.1.Sob hipótese alguma serão aceitos documentos anexados após o dia e horário 

previsto para abertura da sessão.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, em campo 

próprio no sistema eletrônico, com as seguintes informações: 
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6.1.2. Valor total do objeto/serviço;  

6.1.3. Marca (quando couber); 

6.1.4. Fabricante (quando couber); 

6.1.5. Descrição detalhada do objeto; 

6.1.6. Quando o campo próprio do sistema for insuficiente para o preenchimento das 

informações, o detalhamento deverá ser feito na proposta anexa ao sistema;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 

preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme 

anexo deste Edital;  

6.4. 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, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

6.5. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos que favoreça a Contratada, este será revertido como lucro durante a 

vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual 

prorrogação contratual.  

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas; 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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7.   DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante antes da 

fase de lances. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

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

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente 

entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

e fechado. 

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 

Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena 

de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 

aceitação da proposta.  

8.4.1. O prazo a que se refere o subitem anterior, trata apenas das diligências que por 

ventura o pregoeiro solicite, não se confunde com os prazos previstos no item 9.11 e 

do item 10.1. 

8.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4.2.1. Para comprovar a exequibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar do licitante 

arrematante, contratos firmados com entes públicos ou privados e/ou Notas Fiscais 
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emitidas com o prazo máximo de 01 (um) ano da data de abertura da sessão, de 

produtos iguais ou com características semelhantes aos do objeto da licitação. 

8.4.2.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro de que trata o item 8.4, poderá ser 

prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.5.1. O Pregoeiro convocará o licitante melhor colocado na ordem de classificação, e 

caso este não se manifeste no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, será 

desclassificado. 

8.5.2. O prazo de que trata o item acima, poderá ser prorrogado por igual período a 

critério do Pregoeiro.  

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 

Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será analisado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Deverá o 

licitante, sob pena de inabilitação, enviar o seguinte: 

9.1.1. SICAF, a critério do licitante e caso a mesma possua cadastro; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; 
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9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União; 

9.1.4. Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas; 

9.1.5. Certidão Negativa de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

9.1.6. Certidão Negativa de Inabilitados, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

9.1.7. Certidão Negativa de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

9.1.8. Certidão Negativa referente a procedimentos extrajudiciais em tramitação no 

Ministério Público Federal; 

9.1.9. Mesmo que a empresa não possua SICAF deverá enviar o solicitado nos itens 

acima e itens seguintes deste edital. 

9.2. Os cadastros deverão ser enviados em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.3. Cabe única e exclusivamente ao licitante, a responsabilidade pela consulta e pelo 

envio das certidões e dos cadastros acima elencados.  

9.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação.  

9.5. Devido a este município não operar seus pregões pelo sistema comprasnet e não 

ter acesso a esta plataforma, os documentos de que tratam os itens a seguir que não 

estiverem detalhados no SICAF deverão obrigatoriamente serem anexados ao 

sistema, sob pena de inabilitação. 

9.6. Habilitação jurídica:  

9.6.1. Cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial com foto do 

representante legal da empresa; 

9.6.2. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.6.6. 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, nos termos 

do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio – DNRC; 

9.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. 

9.6.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.6.9. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial; 

9.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.8.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados);  

9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.8.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais  

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
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apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.8.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de  

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

9.9. Qualificação Econômico-financeira: 

9.9.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

9.9.2. 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 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

9.9.2.1. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro;  

9.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.9.3. Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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 Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

 Ativo Circulante 

LC = -----------------------;  

 Passivo Circulante 

9.9.4. Para cumprimento do disposto no item anterior, o balanço deverá vir 

acompanhado de um demonstrativo de cálculos dos índices acima requeridos, bem 

como assinado e carimbado por contabilista devidamente habilitado perante o 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sendo que o balanço esteja devidamente 

registrado na junta.  

9.9.5. Patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) em relação 

ao valor estimado da contratação para o lote, exigido somente no caso de a licitante 

apresentar resultado igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices acima 

exigidos, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta na forma da Lei. 

9.10. Qualificação Técnica 

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação 

de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.10.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 

dizer respeito a contratos executados com os seguintes aspectos: 

9.10.2.1. Características: fornecimento de material de higiene, limpeza e 

descartáveis compatível com os descritos no Anexo I do edital; 

9.10.2.2. Quantidades: no mínimo, 10% da quantidade do objeto licitado; 

9.10.2.3. Prazos: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega 
do objeto licitado.  

9.10.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, notas fiscais, endereço atual da 

contratante e local em que foram fornecidos os bens. 

9.11. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
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apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.11.1. Após ser declarado vencedor, o licitante arrematante deverá remeter os 

documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, em original, 

por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por 

servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, para análise.  

9.11.2. O prazo para que documentação seja entregue na Comissão Permanente de 

Licitação será de 5 (cinco) dias úteis, contados após encerrado o prazo para o 

encaminhamento via e-mail;  

9.11.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos.  

9.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.  

9.12.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma.  

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital.  

9.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

9.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

10.         DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante arrematante deverá ser enxada ao sistema e 

encaminhada para o e-mail cpl.odf@hotmail.com, no prazo de 02 (duas) horas sob 
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pena de desclassificação, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;  

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento;  

10.1.3. Conter descrição do serviço/objeto ofertado, marca/modelo (quando for o 

caso), valor unitário de cada item, valor total de cada item, valor global do lote e valor 

global da proposta; 

10.1.4. Propostas em desconformidade com os itens acima, serão desclassificadas e 

acarretarão em desclassificação do licitante. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso.  

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

10.3. A critério do Pregoeiro, o prazo que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado 

desde que o licitante motive e justifique a necessidade da prorrogação e o faça antes 

que o prazo estabelecido anteriormente termine. 

 

11. DOS RECURSOS  

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias corridos para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
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também pelo sistema eletrônico, em outros três dias corridos, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital.  

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. O adjudicatário, a critério da contratante, como condição para assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 (cinco)% do valor do 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
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conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 

obrigações contratuais.  

14.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

14.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

14.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  

14.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;  

14.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada.  

14.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados acima;  

14.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  

14.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.  

14.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

14.7.1. Caso fortuito ou força maior;  

14.7.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  

Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Contratante;  

14.8. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.  

14.8.1.Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas neste item.  

14.9. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da 

Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 

dos respectivos contratos de trabalho.  

14.9.1. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas 

até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante 

poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes 
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a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos 

trabalhadores alocados na execução contratual, conforme obrigação assumida pela 

contratada. 

14.10. Será considerada extinta a garantia:  

14.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

14.10.2. No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros.  

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

15.2. 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 assinada e devolvida no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

15.3. 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. 

15.3.1. 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. 

15.3.2.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. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.1.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
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convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

16.1.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 

para que seja assinado ou aceito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 

seu recebimento.  

16.1.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.1.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica o reconhecimento de que: 

16.1.6. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.1.7. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

16.1.8. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.2. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito  

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). A 

contratação terá prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, prorrogável 

na forma do art. 57, I, da Lei n° 8.666/93 

16.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos 

demais cadastros previstos no subitem 9.1. do edital, para identificar eventual 

proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

16.3.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação 

no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

16.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais 

cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação das condições de habilitação, analisada a 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/


 
 

CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 011012/2022 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 012/2022 – Mat. Higiene 

09 - Edital - Bens – SRP – Participação Ampla e  Exclusiva 
Versão 2015.1 

proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços. 

 

17. DO REAJUSTE 

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1. As regras acerca do recebimento do objeto e da fiscalização do contrato são as 

estabelecidas no Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a 

Contratada que:  

20.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 

20.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Falhar na execução do contrato; 

20.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.9. Declarar informações falsas; e 

20.1.10. Cometer fraude fiscal. 

20.2. As sanções do subitem 20.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro 

de reserva em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 

administração pública. 
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20.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº 68.119, de 2019: 

20.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e 

descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não 

superior a 5 (cinco) anos; e 

20.4.1. Multa. 

20.5. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de 

impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos 

seus sistemas cadastrais de fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

20.6. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de 

ato ilícito tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR.  

20.6.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

20.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.8. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e 

subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000. 

20.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

natureza e a gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato 

ilícito ocasionar aos serviços e aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato 

ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20.10. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas 

Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/


 
 

CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 011012/2022 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 012/2022 – Mat. Higiene 

09 - Edital - Bens – SRP – Participação Ampla e  Exclusiva 
Versão 2015.1 

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.3. 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. 

21.4. 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. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.odf@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS situada na Praça José 

Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores - AL. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no 

endereço indicado no Edital. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

23.1. 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 anteriormente 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/
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estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.5. 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.  

23.6. 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.  

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público.  

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.  

23.9. Os documentos que forem silentes no tocante ao prazo de validade, serão 

aceitos como válidos por um período de 60 (sessenta) dias contados da data de 

emissão dos mesmos. 

23.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser lido ou obtido na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, situada na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água 

das Flores - AL, Estado de Alagoas, de segunda a quinta-feira no horário das 08 às 

14horas e, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

23.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

23.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

23.11.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

23.11.3. ANEXO III – Minuta de Contrato; 

Luciano da Silva Sousa 

Pregoeiro 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/
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Anexo I – Termo de Referência 

 

OBJETO 
 
1. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender às 
necessidades das Secretarias e Órgãos públicos do Município de Olho d`Água das 
Flores - AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 
 
2. Especificações, Unidades e Quantidades: 
 
 Lote 01 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
 Unit. 

R$  
Total 

1 Bacia plástica: material plástico de alta 
resistência, com capacidade 10 litros, cor 
preta ou verde. Validade Indeterminada. Cor 
a definir.  

Unidade 180   

2 Bacia plástica: material plástico de alta 
resistência, com capacidade 20 litros, cor 
preta ou verde. Validade Indeterminada. Cor 
a definir.  

Unidade 250   

3 Bacia plástica: material plástico de alta 
resistência, com capacidade 30 litros, cor 
preta ou verde. Validade Indeterminada. Cor 
a definir. 

Unidade 210   

4 Balde plástico: reforçado, alça de arame 
galvanizado, capacidade 20 litros, cor preta 
ou verde. Validade Indeterminada.  

Unidade 540   

5 Depósito plástico: Depósito plástico 
capacidade para 3 (três) litros, com tampa, 
material resistente. 

Unidade 15   

6 Depósito plástico: Depósito plástico 
capacidade para 5 (cinco) litros, com tampa, 
material resistente. 

Unidade 15   

7 Depósito plástico: Depósito plástico 
capacidade para 10 (dez) litros, com tampa, 
material resistente. 

Unidade 15   

8 Depósito plástico: Depósito plástico 
capacidade para 15 (quinze) litros, com 
tampa, material resistente. 

Unidade 15   

9 Depósito plástico: Depósito plástico 
capacidade para 20 (vinte) litros, com tampa, 
material resistente. 

Unidade 15   

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/
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  Total       

      

 Lote 02 - Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Avental descartável: frontal, manga longa, 
confeccionado em TNT, atóxico, 100% 
polipropileno, com elástico nos punhos e tiras 
para amarrar na cintura e pescoço, cor 
branca. Embalagem pacote contendo 10 
unidades.  

Pacote 1.590   

2 Avental Plástico Para Cozinha: Avental 
impermeável, higiênico, de alta durabilidade, 
alça reforçada, em nylon, com dimensão 
aproximada de 60cm x 90cm. 

Unidade 353   

3 Bota de borracha: bota capataz (sete 
léguas), cano curto, números 37 a 44, cor 
preta. 

Par 45   

4 Luva em látex: de borracha natural 
descartável, anatômica, não cirúrgico, 
ambidestra, em látex de borracha natural e 
levemente com pó bioabsorvível atóxico; 
hipoalergênica, superfície lisa, descartável. 
Tamanho "G". Embalagem caixa contendo  
100 unidades.  

Caixa 120   

5 Luva em látex: de borracha natural 
descartável, anatômica, não cirúrgico, 
ambidestra, em látex de borracha natural e 
levemente com pó bioabsorvível atóxico; 
hipoalergênica, superfície lisa, descartável. 
Tamanho "M". Embalagem caixa contendo  
100 unidades.  

Caixa 120   

6 Luva em látex: de borracha natural 
descartável, anatômica, não cirúrgico, 
ambidestra, em látex de borracha natural e 
levemente com pó bioabsorvível atóxico; 
hipoalergênica, superfície lisa, descartável. 
Tamanho "P". Embalagem caixa contendo  
100 unidades.  

Caixa 120   

7 Luva multiuso em látex: luvas forradas para 
tarefas diárias (doméstica), feitas de látex 
natural e interior com flocos de algodão,  
frisos antiderrapantes, tamanho “G”. Validade 
12 meses da data de fabricação. Embalagem 
em plástico contendo 1  par. 

Par 15   

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/
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8 Luva multiuso em látex: luvas forradas para 
tarefas diárias (doméstica), feitas de látex 
natural e interior com flocos de algodão,  
frisos antiderrapantes, tamanho “M”. Validade 
12 meses da data de fabricação. Embalagem 
em plástico contendo 1  par. 

Par 15   

9 Luva multiuso em látex: luvas forradas para 
tarefas diárias (doméstica), feitas de látex 
natural e interior com flocos de algodão,  
frisos antiderrapantes, tamanho “P”. Validade 
12 meses da data de fabricação. Embalagem 
em plástico contendo 1  par. 

Par 15   

10 Luva multiuso em látex: para uso em 
serviços gerais de limpeza, no manuseio de 
produtos químicos, tamanho “G”, cor amarela. 
Validade indeterminada. Embalagem em 
plástico contendo 1  par. 

Par 795   

11 Luva multiuso em látex: para uso em 
serviços gerais de limpeza, no manuseio de 
produtos químicos, tamanho “M”, cor amarela. 
Validade indeterminada. Embalagem em 
plástico contendo 1  par. 

Par 735   

12 Luva multiuso em látex: para uso em 
serviços gerais de limpeza, no manuseio de 
produtos químicos, tamanho “P”, cor amarela. 
Validade indeterminada. Embalagem em 
plástico contendo 1  par. 

Par 315   

13 Máscara de Proteção: Máscara de proteção, 
descartável, uso em geral, material poliester e 
microfibras sintéticas,  para proteção das vias 
respiratória na cor branca. Embalagem caixa 
contendo 50 unidades. 

Caixa 1.050   

14 Touca Descartável: toca em TNT com 
elástico, tamanho único, cor branca. 
Embalagem pacote contendo com 100 
unidades.  

Pacote 105   

  Total       

      

 Lote 03 - Cota Reservada ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Avental descartável: frontal, manga longa, 
confeccionado em TNT, atóxico, 100% 
polipropileno, com elástico nos punhos e tiras 
para amarrar na cintura e pescoço, cor 
branca. Embalagem pacote contendo 10 
unidades.  

Pacote 530   
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2 Avental Plástico Para Cozinha: Avental 
impermeável, higiênico, de alta durabilidade, 
alça reforçada, em nylon, com dimensão 
aproximada de 60cm x 90cm. 

Unidade 117   

3 Bota de borracha: bota capataz (sete 
léguas), cano curto, números 37 a 44, cor 
preta. 

Par 15   

4 Luva em látex: de borracha natural 
descartável, anatômica, não cirúrgico, 
ambidestra, em látex de borracha natural e 
levemente com pó bioabsorvível atóxico; 
hipoalergênica, superfície lisa, descartável. 
Tamanho "G". Embalagem caixa contendo  
100 unidades.  

Caixa 40   

5 Luva em látex: de borracha natural 
descartável, anatômica, não cirúrgico, 
ambidestra, em látex de borracha natural e 
levemente com pó bioabsorvível atóxico; 
hipoalergênica, superfície lisa, descartável. 
Tamanho "M". Embalagem caixa contendo  
100 unidades.  

Caixa 40   

6 Luva em látex: de borracha natural 
descartável, anatômica, não cirúrgico, 
ambidestra, em látex de borracha natural e 
levemente com pó bioabsorvível atóxico; 
hipoalergênica, superfície lisa, descartável. 
Tamanho "P". Embalagem caixa contendo  
100 unidades.  

Caixa 40   

7 Luva multiuso em látex: luvas forradas para 
tarefas diárias (doméstica), feitas de látex 
natural e interior com flocos de algodão,  
frisos antiderrapantes, tamanho “G”. Validade 
12 meses da data de fabricação. Embalagem 
em plástico contendo 1  par. 

Par 5   

8 Luva multiuso em látex: luvas forradas para 
tarefas diárias (doméstica), feitas de látex 
natural e interior com flocos de algodão,  
frisos antiderrapantes, tamanho “M”. Validade 
12 meses da data de fabricação. Embalagem 
em plástico contendo 1  par. 

Par 5   

9 Luva multiuso em látex: luvas forradas para 
tarefas diárias (doméstica), feitas de látex 
natural e interior com flocos de algodão,  
frisos antiderrapantes, tamanho “P”. Validade 
12 meses da data de fabricação. Embalagem 
em plástico contendo 1  par. 

Par 5   
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10 Luva multiuso em látex: para uso em 
serviços gerais de limpeza, no manuseio de 
produtos químicos, tamanho “G”, cor amarela. 
Validade indeterminada. Embalagem em 
plástico contendo 1  par. 

Par 265   

11 Luva multiuso em látex: para uso em 
serviços gerais de limpeza, no manuseio de 
produtos químicos, tamanho “M”, cor amarela. 
Validade indeterminada. Embalagem em 
plástico contendo 1  par. 

Par 245   

12 Luva multiuso em látex: para uso em 
serviços gerais de limpeza, no manuseio de 
produtos químicos, tamanho “P”, cor amarela. 
Validade indeterminada. Embalagem em 
plástico contendo 1  par. 

Par 105   

13 Máscara de Proteção: Máscara de proteção, 
descartável, uso em geral, material poliester e 
microfibras sintéticas,  para proteção das vias 
respiratória na cor branca. Embalagem caixa 
contendo 50 unidades. 

Caixa 350   

14 Touca Descartável: toca em TNT com 
elástico, tamanho único, cor branca. 
Embalagem pacote contendo com 100 
unidades.  

Pacote 35   

  Total       

      

 Lote 04 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Lixeira com tampa basculante: com 
capacidade de 27 Litros. Material PEAD – 
Polipropileno. Medidas Aproximadas: Altura 
42cm e Diâmetro 37. Cor a definir. 

Unidade 100   

2 Lixeira em polietileno: com pedal em aço 
carbono 1010/20 galvanizado, formato 
cilíndrico. Capacidade de 20 Litros. Medidas 
aproximadas: ø270 x 360 mm. Cor a definir. 

Unidade 470   

3 Lixeira em polipropileno: com pedal, 
formato retangular, com suporte para fixação 
de saco de lixo. Capacidade de 25 Litros. 
Medidas Aproximadas: 570X370X345mm. 
Cor a definir. 

Unidade 360   
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CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 011012/2022 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 012/2022 – Mat. Higiene 

09 - Edital - Bens – SRP – Participação Ampla e  Exclusiva 
Versão 2015.1 

4 Lixeira em polipropileno: formato cilíndrico, 
com pedal e armação em aço carbono SAE 
1020 galvanizado. Com ponteiras no suporte. 
Capacidade de 100 Litros. Medidas 
Aproximadas: (AxLxP): 830mm x 610mm x 
650mm. Cor a definir. 

Unidade 20   

5 Lixeira plástica: quadrada em polipropileno 
c/ tampa, capacidade 15 litros, com pedal. 
Medidas Aproximadas: 38cm (altura) 32cm 
largura, 28cm de profundidade. Cor a definir. 

Unidade 240   

6 Lixeira/cesto de lixo: em plástico 
polipropileno com tampa. Capacidade 60 
litros. Cor a definir. 

Unidade 40   

  Total       

      

 Lote 05 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Canudo: material plástico, descartável. 
Embalagem pacote contendo 100 unidades. 

Pacote 330   

2 Coador descartável de café: papel branco, 
tamanho médio 102.  Embalagem caixa 
contendo no mínimo 30 unidades.  

Caixa 270   

3 Corda  para Varal: Corda para, material 
nylon resistente, número 5. Embalagem 
pacote contendo de 10 metros. 

Pacote 90   

4 Escova para lavar: multiuso, em base de 
madeira, oval e exclusivas cerdas de 
polipropileno que não deformam e não 
embolam. Altamente resistente. 

Unidade 370   

5 Esponja de limpeza, tipo lã de aço 
carbono: prazo de validade mínimo de 
02(dois) anos a contar da data da entrega.  
Embalagem pacote contendo de no mínimo 
60 g. com 8 unidades cada.  

Unidade 3.050   

6 Esponja dupla face: multiuso, sendo uma de 
fibra sintética com abrasivos e outra macia 
com espuma de poliuretano com bactericidas. 
Embaladas individualmente com identificação 
da marca e do fabricante. Observações: A 
composição, o prazo de validade e as 
medidas deverão estar destacados nas 
embalagens individuais.  Validade mínima 12 
meses a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo aproximadamente 
110mmx75mmx20mm.  

Pacote 3.300   
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7 Pá coletora para lixo: tipo canguru, em 
poliestireno. Cabo em polipropileno medindo 
90cm aproximadamente. Validade 
indeterminada. 

Unidade 330   

8 Prendedor de Roupa: Prendendo de roupas 
em varal, feito com material plástico resistente 
e de fácil manuseio, que não danifica as 
roupas, com tamanho mínimo de 8,8cm. 
Embalagem contendo 12 peças. 

Dúzia 370   

9 Pulverizador manual: em plástico, 
capacidade de 500 ml. 

Unidade 880   

10 Rodinho de Pia: em polipropileno. 
Dimensões aproximadas: A x L x C:4,5 x 16 x 
21,7cm. 

Unidade 55   

  Total       

      

 Lote 06 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Dispenser para papel toalhas em folhas: 
Material plástico ABS fechamento com chave. 
Capacidade: 600 folhas papel toalha 
interfolhada de 2 ou de 3 dobras. Medidas: 
Altura: 29 cm, Largura: 25,5 cm e 
Comprimento: 13,5 cm. Validade 
indeterminada. 

Unidade 190   

2 Dispenser: higienizador, material plástico 
ABS, capacidade de 800ml, tipo fixação 
parede, cor branca, aplicação mãos, 
características adicionais visor frontal para 
sabonete líquido com reservatório e com 
chave. 

Unidade 280   

  Total       

      

 Lote 07- Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Filme de PVC Transparente: Filme de PVC 
de cor transparente, resistente, que mantém 
os alimentos conservados por mais tempo e 
evita odores em geladeiras, freezers ou 
armários. Embalagem contendo 1 rolo 
medindo 28cm x 30m. 

Rolo 476   
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2 Fósforo: Fósforo, confeccionado em madeira 
de 1ª qualidade,  com ponta abrasiva, 
medindo aproximadamente 6cm de 
comprimento total. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência e quantidade. 
Acondicionados em caixas resistentes 
contendo aproximadamente 40 palitos, 
reembolsados em pacotes de 10 caixas. 
Pacote contendo 10 caixas de 40 palitos.  

Pacote 646   

3 Guardanapo de Papel: folhas brancas, 
material celulose, fibras 100% naturais, 
medindo aproximadamente 22x23cm. 
Embalagem pacote contendo 50 unidades.  

Pacote 1.870   

4 Papel Alumínio: Papel alumínio em rolo 
medindo 30cm de largura x 7,5m de 
comprimento, sem furos, sem oxidação, 
acondicionado de forma a garantir a higiene e 
integridade do produto até ser usado. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência e 
quantidade. Embalagem contendo 1 rolo de 
30cmx7,5m. 

Rolo 578   

5 Papel toalha: folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), Fibras celulósicas, 
super-resistente, de rápida absorção. Pacote 
com 2 (dois) rolos de 60 (sessenta) folhas, 
com folha medindo aproximadamente 20 x 22 
cm.  

Pacote 3.740   

6 Papel toalha: interfolhado, 2 (duas) dobras, 
branco, folha simples, de alta absorção, 100% 
celulose virgem (não reciclado). Dimensões 
aproximadas: 23x21(Largura x Comprimento). 
Validade indeterminada.  Embalagem 
contendo pacote com 1000 folhas. 

Unidade 2.890   

  Total       

      

 Lote 08 - Cota Reservada ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Filme de PVC Transparente: Filme de PVC 
de cor transparente, resistente, que mantém 
os alimentos conservados por mais tempo e 
evita odores em geladeiras, freezers ou 
armários. Embalagem contendo 1 rolo 
medindo 28cm x 30m. 

Rolo 84   
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2 Fósforo: Fósforo, confeccionado em madeira 
de 1ª qualidade,  com ponta abrasiva, 
medindo aproximadamente 6cm de 
comprimento total. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência e quantidade. 
Acondicionados em caixas resistentes 
contendo aproximadamente 40 palitos, 
reembolsados em pacotes de 10 caixas. 
Pacote contendo 10 caixas de 40 palitos.  

Pacote 114   

3 Guardanapo de Papel: folhas brancas, 
material celulose, fibras 100% naturais, 
medindo aproximadamente 22x23cm. 
Embalagem pacote contendo 50 unidades.  

Pacote 330   

4 Papel Alumínio: Papel alumínio em rolo 
medindo 30cm de largura x 7,5m de 
comprimento, sem furos, sem oxidação, 
acondicionado de forma a garantir a higiene e 
integridade do produto até ser usado. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência e 
quantidade. Embalagem contendo 1 rolo de 
30cmx7,5m. 

Rolo 102   

5 Papel toalha: folha dupla, picotada, cor 
branca (100% branca), Fibras celulósicas, 
super-resistente, de rápida absorção. Pacote 
com 2 (dois) rolos de 60 (sessenta) folhas, 
com folha medindo aproximadamente 20 x 22 
cm.  

Pacote 660   

6 Papel toalha: interfolhado, 2 (duas) dobras, 
branco, folha simples, de alta absorção, 100% 
celulose virgem (não reciclado). Dimensões 
aproximadas: 23x21(Largura x Comprimento). 
Validade indeterminada.  Embalagem 
contendo pacote com 1000 folhas. 

Unidade 510   

  Total        

      

 Lote 09 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$ 
Total 

1 Mangueira para Jardim: Mangueira para 
jardim, diâmetro 3/4, com adaptador para 
1/2", produzida com material resistente de 
alta flexibilidade possibilitando atingir os 
pontos mais difícieis no jardim, contendo 
engate rápido rosqueado e bico tipo esguicho 
regulável e com comprimento de 30 metros. 

Unidade 254   
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  Total       

      

 Lote 10 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Pano para limpeza de chão: em tecido duplo 
100% algodão, alvejado, reforçado, com 
bordas costuradas, medindo 
aproximadamente 70x40cm. 

Unidade 950   

2 Pano para limpeza de chão: tipo saco, de 
algodão alvejado, reforçado, medindo 
aproximadamente: 80 X 60cm. 

Unidade 1.350   

3 Pano para limpeza de prato: em tecido 
100% algodão, sem estampa, cor branca, 
reforçado, com bordas costuradas, medindo 
aproximadamente 60x40cm. 

Unidade 1.660   

4 Pano para pia multiuso: Pano para pia, 
multiuso, medido aproximadamente 50cm x 
30cm. 100% de fibra de viscosa, resina de 
acrílica, corante, bactericida na função 
bacteriostático. Embalagem pacote contendo 
5 unidades.  

Unidade 390   

  Total       

      

 Lote 11 - Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$ 
 Total 

1 Copo Plástico Descartável Para Água:  
material confeccionado em poliestireno, não 
tóxico, capacidade 180 ml.   Os copos devem 
estar em conformidade com as exigências 
contidas na NBR 14865. Embalagem pacote 
contendo100 unidades. 

Pacote 13.685   

2 Copo Plástico Descartável Para Café:  
material confeccionado em poliestireno, não 
tóxico, capacidade 50 ml.  Os copos devem 
estar em conformidade com as exigências 
contidas na NBR 14865. Embalagem pacote 
contendo 100 unidades.  

Pacote 1.700   

3 Copo Plástico Descartável Para Café:  
Material confeccionado em poliestireno, não 
tóxico, capacidade 80 ml.  Os copos devem 
estar em conformidade com as exigências 
contidas na NBR 14865. Embalagem pacote 

Pacote 170   
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contendo 100 unidades.  

  Total        

      

 Lote 12 - Cota Reservada ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$ 
 Total 

1 Copo Plástico Descartável Para Água:  
material confeccionado em poliestireno, não 
tóxico, capacidade 180 ml.   Os copos devem 
estar em conformidade com as exigências 
contidas na NBR 14865. Embalagem pacote 
contendo100 unidades. 

Pacote 2.415   

2 Copo Plástico Descartável Para Café:  
material confeccionado em poliestireno, não 
tóxico, capacidade 50 ml.  Os copos devem 
estar em conformidade com as exigências 
contidas na NBR 14865. Embalagem pacote 
contendo 100 unidades.  

Pacote 300   

3 Copo Plástico Descartável Para Café:  
Material confeccionado em poliestireno, não 
tóxico, capacidade 80 ml.  Os copos devem 
estar em conformidade com as exigências 
contidas na NBR 14865. Embalagem pacote 
contendo 100 unidades.  

Pacote 30   

  Total       

      

 Lote 13 - Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Saco descartável: picotado, em polietileno, 
capacidade 1 litro; aproximadamente 16x28 
cm de comprimento por saco. Embalagem 
contendo bobina com 1.000 unidades.  

Bobina 233   

2 Saco descartável: picotado, em polietileno, 
capacidade 3 litros; aproximadamente 23 cm 
de largura x 36 cm de comprimento por saco. 
Embalagem contendo bobina com 1.000 
unidades. 

Bobina 248   
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3 Saco descartável: picotado, em polietileno, 
capacidade 5 litros; aproximadamente 28 cm 
de largura x 40 cm de comprimento por saco. 
Embalagem contendo bobina com 1.000 
unidades. 

Bobina 248   

4 Saco plástico para lixo reforçado: com 
capacidade para 100 litros, com micra entre 
0,13 a 0,15. Embalagem contendo pacote 
com 100 unid.  

Pacote 2.100   

5 Saco plástico para lixo reforçado: com 
capacidade para 60 litros, com micra entre 
0,05 a 0,08. Embalagem contendo pacote 
com 100 unidades.  

Pacote 2.775   

6 Saco plástico para lixo reforçado: com 
capacidade para 
40 litros, com micra entre 0,04 a 0,05. 
Embalagem contendo pacote com 100 
unidades. 

Pacote 900   

7 Saco plástico para lixo reforçado: com 
micra 0,05 com capacidade para 30 litros. 
Embalagem contendo pacote com 100 
unidades.  

Pacote 2.025   

8 Sacola plástica resistente e reforçada, tipo 
alça camiseta, medida da sacola fechada 
0,45cm x 0,50cm, com espessura mínima de 
25 micas por parede.  

Quilo 413   

9 Sacos plásticos para lixo reforçado: com 
para 200 litros, reforçado com micra entre 
0,16 a 0,18, preferencialmente preto, não 
reciclável. Embalagem contendo pacote com 
100 unidades.  

Pacote 188   

10 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
100L/20kg.  Dimensão aproximada de 
75cmx105cm. Embalagem contendo pacote 
com 5 sacos. 

Pacote 900   

11 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
100L/20kg.  Dimensão aproximada de 
75cmx105cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 405   

12 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
15L/3kg. Dimensão aproximada de 
39cmx58cm. Embalagem contendo pacote 
com 20 sacos. 

Pacote 75   
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13 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
15L/3kg. Dimensão aproximada de 
39cmx58cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 563   

14 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
30L/6kg. Dimensão aproximada de 
59cmx62cm. Embalagem contendo pacote 
com 10 sacos. 

Pacote 900   

15 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
30L/6kg. Dimensão aproximada de 
59cmx62cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 2.093   

16 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
50L/10kg. Dimensão aproximada de 
63cmx80cm. Embalagem contendo pacote 
com 10 sacos. 

Pacote 1.500   

17 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
50L/10kg. Dimensão aproximada de 
63cmx80cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 2.175   

  Total       

      

 Lote 14 - Cota Reservada ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Saco descartável: picotado, em polietileno, 
capacidade 1 litro; aproximadamente 16x28 
cm de comprimento por saco. Embalagem 
contendo bobina com 1.000 unidades.  

Bobina 77   

2 Saco descartável: picotado, em polietileno, 
capacidade 3 litros; aproximadamente 23 cm 
de largura x 36 cm de comprimento por saco. 
Embalagem contendo bobina com 1.000 
unidades. 

Bobina 82   
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3 Saco descartável: picotado, em polietileno, 
capacidade 5 litros; aproximadamente 28 cm 
de largura x 40 cm de comprimento por saco. 
Embalagem contendo bobina com 1.000 
unidades. 

Bobina 82   

4 Saco plástico para lixo reforçado: com 
capacidade para 100 litros, com micra entre 
0,13 a 0,15. Embalagem contendo pacote 
com 100 unid.  

Pacote 700   

5 Saco plástico para lixo reforçado: com 
capacidade para 60 litros, com micra entre 
0,05 a 0,08. Embalagem contendo pacote 
com 100 unidades.  

Pacote 925   

6 Saco plástico para lixo reforçado: com 
capacidade para 
40 litros, com micra entre 0,04 a 0,05. 
Embalagem contendo pacote com 100 
unidades. 

Pacote 300   

7 Saco plástico para lixo reforçado: com 
micra 0,05 com capacidade para 30 litros. 
Embalagem contendo pacote com 100 
unidades.  

Pacote 675   

8 Sacola plástica resistente e reforçada, tipo 
alça camiseta, medida da sacola fechada 
0,45cm x 0,50cm, com espessura mínima de 
25 micas por parede.  

Quilo 137   

9 Sacos plásticos para lixo reforçado: com 
para 200 litros, reforçado com micra entre 
0,16 a 0,18, preferencialmente preto, não 
reciclável. Embalagem contendo pacote com 
100 unidades.  

Pacote 62   

10 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
100L/20kg.  Dimensão aproximada de 
75cmx105cm. Embalagem contendo pacote 
com 5 sacos. 

Pacote 300   

11 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
100L/20kg.  Dimensão aproximada de 
75cmx105cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 135   

12 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
15L/3kg. Dimensão aproximada de 
39cmx58cm. Embalagem contendo pacote 
com 20 sacos. 

Pacote 25   
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13 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
15L/3kg. Dimensão aproximada de 
39cmx58cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 187   

14 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
30L/6kg. Dimensão aproximada de 
59cmx62cm. Embalagem contendo pacote 
com 10 sacos. 

Pacote 300   

15 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
30L/6kg. Dimensão aproximada de 
59cmx62cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 697   

16 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
50L/10kg. Dimensão aproximada de 
63cmx80cm. Embalagem contendo pacote 
com 10 sacos. 

Pacote 500   

17 Sacos plásticos para lixo: destinado a 
resíduo normal, prazo de validade 
indeterminado, com capacidade nominal de 
50L/10kg. Dimensão aproximada de 
63cmx80cm. Embalagem contendo rolo com 
100 unidades. 

Rolo 725   

  Total       

      

 Lote 15 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Tapete/Capacho: Tapete capacho 
emborrachado antiderrapante de alta 
resistência. Dimensão: aproximadamente 
1,0m x 0,60m. 

Unidade 250   

  Total       

      

 Lote 16 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Vassoura cedas pêlo sintético: material Unidade 950   
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cerdas pêlo sintético, cabo de madeira 
coberta com plástico, material cepa plástico. 
Validade indeterminada. Dimensões 
aproximadas: comprimento da cepa 27cm, 
comprimento cerdas 7cm, comprimento do 
cabo 140 cm.   

2 Vassoura cerdas de náilon: material cerdas 
náilon reforçado e cerdas duras em PET, 
cabo de madeira coberta com plástico, cepa 
plástico, comprimento cerdas 11 cm, com 
cabo rosqueado, tipo doméstica, cabo 
comprido, largura cepa 21 cm, comprimento 
do cabo 140 cm. Validade indeterminada. 

Unidade 1.120   

3 Vassoura com cerdas de piaçava sintética: 
tipo gari. Dimensões aproximadas: cepa 
plástica 45cm e cabo de madeira natural de 
aproximadamente 1,40m. 

Unidade 690   

4 Vassoura com pelo sintético: Dimensões 
aproximadas: cepa em madeira de 60cm e 
cabo de madeira plastificado de 150cm. 
Validade indeterminada. 

Unidade 240   

5 Vassoura de cerdas piaçava: cabo e cepa 
de madeira, capa folha flange, comprimento 
da cepa 24 cm, comprimento das cerdas 28 
cm, com cabo colado, tipo institucional, tipo 
cabo comprido, comprimento do cabo 140 cm. 
Validade indeterminada. 

Unidade 180   

6 Vassoura de palha: Vassoura com cerdas de 
palha, comprimento das cerdas 60cm. 

Unidade 130   

7 Vassoura para higienização de vasos 
sanitários: . Escova plástica para vaso 
sanitário, redonda, cerdas de náilon, validade 
indeterminada.com cabo suporte plástico, 
tamanho 30 cm.  
 

Unidade 350   

  Total       

      

 Lote 17 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$ 
 Total 

1 Rodo: com cabo em madeira suporte de 
plástico com lâmina em EVA duplo, possui 
pontos que seguram melhor o pano. Medidas 
aproximadas: comprimento do suporte 30 cm, 
comprimento do cabo no mínimo 120 cm. 
Validade indeterminada.  

Unidade 980   
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2 Rodo: com cabo em madeira suporte de 
plástico com lâmina em EVA duplo, possui 
pontos que seguram melhor o pano. Medidas 
aproximadas: comprimento do suporte 60 cm, 
comprimento do cabo no mínimo 120 cm.  

Unidade 1.040   

  Total       

      

 Lote 18 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Flanela para limpeza:  cor laranja ou 
amarela, cantos arredondados, acabamento 
nas bordas em over. tecido em Algodão. O 
produto deverá conter etiqueta do fabricante. 
Validade indeterminada. Dimensão 
aproximada 58 cm x 38 cm.              

Unidade 1.250   

2 Toalha de rosto: em tecido 100% algodão, 
reforçado, em cores variadas. Dimensão 
aproximadamente 80cm.x59cm.  

Unidade 110   

  Total        

      

 Lote 19 - Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Papel higiênico folha simples: neutro, 
material 100% fibras celulósicas, não 
reciclado, com folhas brancas, alta alvura, 
picotadas e texturizadas. Medindo 60m x 
10cm cada rolo.   Validade indeterminada.  
Embalagem contendo pacote com 4 rolos.  

Pct 14.230   

  Total       

      

 Lote 20 - Cota Reservada ME/EPP/MEI      

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Papel higiênico folha simples: neutro, 
material 100% fibras celulósicas, não 
reciclado, com folhas brancas, alta alvura, 
picotadas e texturizadas. Medindo 60m x 
10cm cada rolo.   Validade indeterminada.  
Embalagem contendo pacote com 4 rolos.  

Pct 880   

  Total       
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 Lote 21 - Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Álcool etílico líquido para limpeza: 
transparente, com graduação alcoólica de 
46º, composto de álcool etílico, desnaturante 
e essência, em frasco plástico transparente e 
tampa roscável, registrado na ANVISA. 
Embalagem contendo 1 litro.  

Unidade 300   

2 Álcool etílico líquido para limpeza: 
transparente, com graduação alcoólica de 
70º, composto de álcool etílico, desnaturante 
e essência, em frasco plástico transparente e 
tampa roscável, registrado na ANVISA. 
Embalagem contendo 1 litro.  

Unidade 8.550   

3 Álcool etílico para limpeza de ambientes: 
aspecto líquido viscoso (GEL) com graduação 
alcoólica de 70º, sanitizante, composição 
hidroalcoólica, aparência visual gel, tampa de 
rosca com orifício na tampa interna para 
melhor fluidez do líquido, acondicionadas em 
frascos plásticos. Registrado na ANVISA. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem contendo 500ml. 

Unidade 2.100   

  Total        

      

 Lote 22 - Cota Reservada ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Álcool etílico líquido para limpeza: 
transparente, com graduação alcoólica de 
46º, composto de álcool etílico, desnaturante 
e essência, em frasco plástico transparente  e 
tampa roscável, registrado na ANVISA. 
Embalagem contendo 1 litro.  

Unidade 100   

2 Álcool etílico líquido para limpeza: 
transparente, com graduação alcoólica de 
70º, composto de álcool etílico, desnaturante 
e essência, em frasco plástico transparente  e 
tampa roscável, registrado na ANVISA. 
Embalagem contendo 1 litro.  

Unidade 2.850   
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3 Álcool etílico para limpeza de ambientes: 
aspecto líquido viscoso (GEL) com graduação 
alcoólica de 70º, sanitizante, composição 
hidroalcoólica, aparência visual gel, tampa de 
rosca com orifício na tampa interna para 
melhor fluidez do líquido, acondicionadas em 
frascos plásticos . Registrado na ANVISA. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem contendo 500ml. 

Unidade 700   

  Total        

      

 Lote 23 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Água sanitária: com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.  Registrado 
na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem plástica 
contendo 1 litro. 

Unidade 16.900   

2 Água sanitária: com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.  Registrado 
na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem plástica 
contendo 2 litro. 

Unidade 1300   

  Total       

      

 Lote 24 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$ 
 Total 

1 Cera líquida incolor: acabamento acrílico, 
secagem rápida composta por resina acrílica, 
a base de água, antiderrapante, 
impermeabilizante. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega.  
Embalagem bombona contendo 5 litros.  

Unidade 620   

2 Cera líquida incolor: acabamento acrílico, 
secagem rápida composta por resina acrílica, 
a base de água, antiderrapante, 
impermeabilizante. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega.  
Embalagem plastica contendo 500ml.  

  1120   

  Total       
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 Lote 25 - Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$ 
 Total 

1 Sabão de coco: em barra, de coco, para 
limpeza geral, biodegradável, aspecto físico 
sólido. Validade mínima de 12 meses a partir 
da data da sua entrega. Registro na ANVISA/ 
Ministério da Saúde. Barra de 200 gramas. 
Embalagem  contendo 1 unidade de 200 
gramas. 

Unidade 408   

2 Sabão em barra: neutro, glicerinado, para 
limpeza em geral, biodegradável, aspecto 
físico sólido. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Registro na 
ANVISA/ Ministério da Saúde. Embalagem 
contendo pacote com 5 unidades de 200 
gramas.  

Pacote 1.698   

3 Sabão em pó: Composição Tensoativo 
aniônico, tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, corantes, enzimas, branqueador 
óptico, essência, água, alvejante. Registrado 
na ANVISA. Validade mínima 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
contendo 500g.  

Unidade 8.051   

4 Sabonete: aspecto físico sólido, devendo 
possuir grande poder de espumante, 
fragrância diversa e agradável, ser cremoso o 
suficiente para não desenvolver rachaduras 
ao longo do tempo de sua utilização. Registro 
na ANVISA/Ministério da Saúde. Embalagem 
contendo 1 unidade com 90 gramas. 

Unidade 49   

  Total        

      

 Lote 26 - Cota Reservada ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Sabão de coco: em barra, de coco, para 
limpeza geral, biodegradável, aspecto físico 
sólido. Validade mínima de 12 meses a partir 
da data da sua entrega. Registro na ANVISA/ 
Ministério da Saúde. Barra de 200 gramas. 
Embalagem  contendo 1 unidade de 200 
gramas. 

Unidade 12   
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2 Sabão em barra: neutro, glicerinado, para 
limpeza em geral, biodegradável, aspecto 
físico sólido. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Registro na 
ANVISA/ Ministério da Saúde. Embalagem 
contendo pacote com 5 unidades de 200 
gramas.  

Pacote 52   

3 Sabão em pó: Composição Tensoativo 
aniônico, tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, corantes, enzimas, branqueador 
óptico, essência, água, alvejante. Registrado 
na ANVISA. Validade mínima 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
contendo 500g.  

Unidade 249   

4 Sabonete: aspecto físico sólido, devendo 
possuir grande poder de espumante, 
fragrância diversa e agradável, ser cremoso o 
suficiente para não desenvolver rachaduras 
ao longo do tempo de sua utilização. Registro 
na ANVISA/Ministério da Saúde. Embalagem 
contendo 1 unidade com 90 gramas. 

Unidade 5   

  Total       

      

 Lote 27 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Sabonete líquido: cremoso, perfumado, 
antiressecamento mãos, PH neutro, 
fragrância suave. Registrado na ANVISA. 
Validade mínima 12 meses a partir da data de 
fabricação. Embalagem contendo 500ml.  

Unidade 1.100   

2 Sabonete líquido: cremoso, perfumado, 
antiressecamento mãos, PH neutro, 
fragrância suave. Registrado na ANVISA. 
Validade mínima 12 meses a partir da data de 
fabricação. Embalagem contendo bombona 
de 5 litros.  

Unidade 450   

  Total       

      

 Lote 28 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 
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1 Detergente líquido: biodegradável, neutro, 
tampa com bico dosador, registrado na 
ANVISA. Validade mínima de 18 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem frasco 
plástico de 500 ml.  

Unidade 10.900   

2 Detergente líquido: enzimático, a base de 
amilase, protease e lipase.  Validade mínima 
de 12 meses a partir da data de entrega, 
registrado na ANVISA. Embalagem contendo 
bombona de 5 litros.  

Unidade 60   

  Total       

      

 Lote 29 - Cota Principal - Ampla 
Participação 

    

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Desinfetante líquido: antibactericida, aroma 
diversos. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
contendo 1 litro. 

Unidade 7.680   

2 Desinfetante líquido: antibactericida, aroma 
diversos. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
contendo bombona de 5 litros. 

Unidade 2.304   

  Total       

      

 Lote 30 - Cota Reservada ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$ 
 Total 

1 Desinfetante líquido: antibactericida, aroma 
diversos. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
contendo 1 litro. 

Unidade 320   

2 Desinfetante líquido: antibactericida, aroma 
diversos. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
contendo bombona de 5 litros. 

Unidade 96   

  Total       

      

 Lote 31 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 
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1 Limpa vidro: sem álcool, aspecto Físico 
Liquido. Com tampa com válvula de pressão - 
tipo gatilho com spray pulverizador disposta 
no lado superior do frasco, registrado na 
ANVISA. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
contendo frasco de 500 ml.  

Unidade 950   

2 Lustra móveis: multisuperfícies, composto 
por ceras naturais e silicones, aroma lavanda 
ou jasmim, Validade mínima de 12 meses a 
partir da data da entrega. Embalagem 
contendo dados de identificação do produto, 
data de fabricação, prazo de validade e 
número de registro na ANVISA/ Ministério da 
Saúde. Embalagem contendo frasco com 
500ml.  

Unidade 520   

3 Pastilha (pedra) sanitária: composição 
paradicloro benzeno-99%, germicida e 
bactericida, aspecto físico. Registrado na 
ANVISA. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega.  Embalagem 
contendo tablete sólido com no mínimo 30 
gramas com suporte plástico para engate no 
vaso sanitário.  

Unidade 22200   

  Total        

      

 Lote 32 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Limpar Forno: solução para limpar forno, 
produto à base de soda cáutica, espessante e 
água, utilizado para remover as gorduras 
incrustadas. Validade mínima  12 meses a 
partir da data de fabricação. Embalagem 
plástica contendo 230 a 250g.  

Unidade 110   

2 Polidor de alumínio: liquido para limpeza e 
higienização e remoção de manchas em 
peças, utensilios ou equipamentos de 
alumínio em cozinhas, princípio ativo 
Hidróxido de alumínio. Validade mínima  12 
meses a partir da data de fabricação. 
Embalagem contendo 500 ml. 

Unidade 470   

  Total       

      

 Lote 33 - Exclusivo ME/EPP/MEI     
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Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Cloro alvejante: aspecto físico líquido, 
aplicação remoção manchas.  Validade 
mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem frasco contendo 1 litro.  

Unidade 820   

2 Soda cáustica cristalizada em escamas: 
composição hidróxido de sódio 96-98%. 
Validade mínima 12 meses a partir da data de 
fabricação. Registrado na ANVISA. 
Embalagem contendo 1 kg.  

Unidade 110   

  Total       

      

 Lote 34 - Exclusivo ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 

1 Desodorizador de ambientes: aerossol, 
fragrância lavanda, sem CFC, controla odores 
desagradáveis causados por fungos e 
bactérias, inibe o crescimento de bactérias, 
registrado na ANVISA. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 360 ml/284 g.  

Unidade 2.800   

2 Inseticida aerossol: Embalagem com válvula 
de segurança, fórmula com água, inodoro, 
multiinseticida, inclusive para o mosquito da 
dengue, não conter CFC. Com informações 
complementares no caso de intoxicação. 
Validade mínima de 18 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem contendo frasco com 
300ml. 

Unidade 1.410   

  Total       

      

 Lote 35 - ME/EPP/MEI     

      

Item Discriminação Unid. Quant. R$ 
Unit. 

R$  
Total 
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1 Amaciante de Roupas: produto elaborado 
para deixar as roupas cada vez mais macias 
proporcionando bem-estar, economia e 
perfume. Composição cloreto diaquil amônio, 
sulfactante de catiônico e outros 
componentes.    A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
produto, informações do fabricante, validade 
mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega e número de registro 
ANVISA/Ministério da Saúde. Embalagem 
plástica contendo 2 litros. 

Unid. 1.150   

  Total       

 
3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
 
4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
 
5. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando 
forem adjudicadas aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para 
atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela 
Administração, nos termos do art. 8º, parágrafo 4º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
6. A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado 
da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
1. Objetivando adequar a infraestrutura das Secretarias Municipais, para que as 
mesmas desempenhem suas funções administrativas de forma a atender com 
eficiência os seus usuários, faz-se necessário a abertura do processo licitatório na 
modalidade Pregão através do Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição 
de materiais de limpeza, higienização e descartável, que tem como vantagens permitir 
ampla concorrência, bem como redução do número de processos licitatórios, agilidade 
na hora da aquisição dos bens, atendimento de demandas imprevisíveis, redução dos 
custos da licitação e maior transparência dos produtos. 
 
2. Os bens a serem adquiridos são de natureza comum, por ser possível estabelecer, 
para efeito de julgamento das propostas, especificações usuais no mercado, através 
de qualidade e desempenho peculiares do objeto. 
 
3. A aquisição prevista e a quantidade a ser contratada foram realizados com base nos 
anos anteriores e nas planilhas de demanda apresentadas pelas respectivas 
Secretarias. 
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4. O método da estimativa dos preços consiste na pesquisa em licitações de outros 
órgãos, pesquisa na Web, ou pesquisa com fornecedores do ramo correspondente ao 
objeto licitado. 
 
5. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é 
composto por itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, 
não ocasionando assim restrições na concorrência, na medida em que as empresas 
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais 
contratados, possuem plena capacidade para realizar o fornecimento total dos itens 
reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a redução nos valores individuais dos 
produtos para a obtenção de menor preço global por lote. Tal medida teve escopo de 
garantir a compatibilidade e a unificação de eventuais aquisições, assim como 
assegurar um melhor gerenciamento da licitação. De igual modo, o agrupamento 
acarretará vantagem à Administração, na medida em que se gera economia de escala, 
pois implica em aumento de quantitativos e de redução de preços a serem pagos, bem 
como despertará em maior interesse nos fornecedores em participar do certame em 
relação a esses itens, estimulando, desse modo, a competitividade. 
 
6. A presente licitação objetiva a aquisição dos bens solicitados, necessários à 
execução das atividades desenvolvidas pelas Secretarias e Órgãos públicos do 
município. A aquisição dos materiais de limpeza, higienização e descartável visa 
manter a assepsia nos ambientes, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro 
do espaço de funcionamento dos órgãos públicos. Além disso, proporciona manter 
uma estrutura mais adequada aos seus usuários e atender as demandas da 
Administração. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  
 
1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei n° 10.520, de 2002. 
 
ENTREGA DO OBJETO 
 
1. O prazo de entrega dos bens é de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento 
do pedido, em remessa parcelada, no local determinado pela Administração.  
 
2. Além da entrega dos bens no local indicado pela Administração, deverá a 
Contratada descarregar e acondicionar adequadamente os bens, responsabilizando-se 
ainda por eventuais danos causados aos mesmos. 
 
3. A entrega dos bens ocorrerá em dias úteis no horário de 8 às 12 horas e de 14 às 
17 horas. 
 
4. Os bens a serem adquiridos que requeiram data de validade, deverão apresentar a 
validade no prazo mínimo de 6 (seis) meses contados da data da entrega.  
 
5. A data de validade deverá constar na embalagem primária e secundária, exceto 
quando a embalagem secundária for transparente. 
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6. Os bens solicitados deverão ser entregues com estrita observância aos padrões de 
controle de qualidade praticados pelas empresas responsáveis por sua fabricação, 
incluindo embalagens, descrição de prazo de validade e demais requisitos, dentro do 
prazo estipulado no Contrato. 
 
7. As embalagens dos bens deverão ser feitas de produtos que garantam a integridade 
de seu conteúdo e permitam o empilhamento adequado para o armazenamento e 
transporte, sendo vedada a sua reutilização. 
 
8. Não serão aceitos, no fornecimento, bens de marca, fabricante e prazo de validade 
diferentes daqueles constantes na proposta vencedora. 
 
9. Em caso de troca dos bens, todos os custos de armazenagem, carga, descarga e 
movimentação de estoques relativos ao período, deverão ser pagos pelo licitante 
vencedor. 
 
RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) 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.  
 
2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
3.1. 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. 
 
4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo; 
 
3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 
5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 
6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, 
modelo e prazo de validade dos materiais; 
 
3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
5. 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, com a devida comprovação; 
 
6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
 
7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
 
8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato; 
 
9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 
 
SUBCONTRATAÇÃO 
 
1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis.  
 
PAGAMENTO 
 
1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo Contratado. 
 
2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
 
3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
 
4. 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 
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
 
5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 
no edital.  
 
7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas. 
 
8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 
8.1. 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. 
 
9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 
 
REAJUSTE E DA REVISÃO DE PREÇOS  
 
1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 
a apresentação das propostas. 
 
1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados, poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-
se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade. 
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1.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros. 
 
1.1.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante 
pagará a Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica 
a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que ocorrer. 
 
1.1.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 
 
1.1.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier 
a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
1.1.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 
 
1.1.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
2. Havendo comprovado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preços, nos 
termos fixados no art 57 § 1º, art. 58 § 2º e art. 65, II, d, e §§ 5º e 6º, todos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
2.1. No caso de desequilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar concreta 
e objetividade o quantum do impacto negativo na economia contratual. 
 
GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 
que: 
1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
 
1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
1.5. Cometer fraude fiscal; 
 
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
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2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
 
3. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 
 
3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 
 
3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos;  
 
3.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo 
de até cinco anos; 
 
3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa nos 
termos da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
 
4. As sanções previstas nos subitens 2.1, 3.3 e 3.5 poderão ser aplicadas à 
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
 
5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 
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7. 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. 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
1. As exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e econômico-
financeira são as usuais para a generalidade do objeto, conforme disciplinado no 
Edital. 
 
2. Os interessados deverão apresentar a comprovação de aptidão para o fornecimento 
de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 
 
2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos já executados para o fornecimento de materiais de limpeza, 
higienização e descartável. 
 
ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERÊNCIAIS 
 
1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas imediatamente após 
o encerramento dos lances. 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1. Os recursos para a aquisição dos materiais do presente registro de preços, de 
acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária 
própria e serão certificados por ocasião de cada contratação. 
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Anexo II - Ata de Registro de Preços 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 

DAS FLORES Nº (...)/2022 

 

Processo Administrativo n° xxx/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS, com 

sede na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores - AL, 57442-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.251.468/0001-38, neste ato representada pelo 

Prefeito, Sr. José Luiz Vasconcellos dos Anjos, inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-

xx, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2022, publicado no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Alagoas de XX/XX/2022, 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 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual 

aquisição de xxxxxxx, para atender ao Município de Olho D’Água das Flores/AL, 

especificados no(s) item(ns) (...), (...) e (...) do Termo de Referência anexo ao edital do 

Pregão, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição.  

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

(...razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante do fornecedor...) 

Item 
Especificaçã

o 
Marca Modelo Unidade Quantidade 

Valor 

unitário 

Prazo de 

garantia/ 

Validade 
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(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

  

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)  

3.1. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 

Município de Olho D’Água das Flores:  

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada.  

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar 

a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.  

5.2. 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 ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 1993.  

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

5.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade.  

5.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original.  

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

5.4.1. 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;  

5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação.  
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5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa.  

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;  

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

5.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002.  

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1., 5.6.2. e 

5.6.4. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados:  

5.8.1. Por razão de interesse público;  

5.8.2. A pedido do fornecedor.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS  

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Contrato ou Termo de Referência.  

6.2. 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.  

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes integrantes do cadastro de reserva, que aceitaram cotar o objeto com preços 

iguais ao do licitante vencedor do certame, está anexada a esta Ata de Registro de 

Preços, nos termos do art. 10, §2º, II, do Decreto nº 29.892, de 2014.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 

igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, 

encaminhada cópia aos órgãos participantes.  

Olho D’Água das Flores (AL), (...) de (...) de (20...).  
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___________________________________________  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 

ÓRGÃO GERENCIADOR  

___________________________________________  

FORNECEDOR REGISTRADO  

__________________________________________  

TESTEMUNHA - CPF Nº  

___________________________________________  

TESTEMUNHA - CPF Nº 
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Anexo III – Minuta Contratual 

 

TERMO DE CONTRATO PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS 

FLORES Nº (...)/2022 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL E A 

EMPRESA (...), PARA AQUISIÇÃO DE 

BENS.  

 

CONTRATANTE: CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 

DAS FLORES, inscrita no CNPJ sob o nº 12.251.468/0001-38, com sede na Praça 

José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores, Alagoas, CEP 57.442-000, 

representado pelo Prefeito, Sr. José Luiz Vasconcellos dos Anjos, inscrito no CPF sob 

o nº xxx.xxx.xxx-xx; 

 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e estabelecida 

na (...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. 

(...nome...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe 

é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...);;  

 

 Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº xxx/2022, inclusive Parecer PGM 

nº (...), e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o 

presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de xxxxx, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 

XX/2022 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição.  

1.2. Discriminação do objeto:  

Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente 

ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, 

a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo 

prorrogável na forma do art. 57, I da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do exercício de (20...), na classificação 

abaixo:  

Gestão/Unidade:  

Fonte:  

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

5.1. 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.  

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada.  

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
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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.  

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

5.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.  

5.6.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 

sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 

documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.  

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.9. 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.  

5.10. 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.  

5.11. 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.  

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável.  

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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 Lei Complementar nº 123, de 2006.  
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

6.3. A Contratada é 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. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato.  

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

7.1 Não será exigível garantia para assinatura do termo de contrato ou aceite do 

instrumento equivalente.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

8.1. O prazo de entrega dos bens é de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da 

Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, na Prefeitura Municipal de Olho 

D’Água das Flores, situada na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das 

Flores/AL, CEP: 57.442-000, em dias úteis no horário das 8 às 12 hora e de 14 às 17 

horas.  

8.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a (...) dias, ou a (...metade/um terço/dois terços...) do prazo total 

recomendado pelo fabricante.  

8.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 

Referência e na proposta.  

8.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações e quantitativos constantes no Edital e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de (...) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

8.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
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8.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser realizada 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO  

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados.  

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente.  

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

10. CLÁUSULA DEZ – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

10.1. São obrigações da Contratante:  

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações e quantitativos constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido;  

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão ou servidor especialmente designado;  
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10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.  

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

10.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

10.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

quantitativos, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

10.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o 

caso.  

10.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990);  

10.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;  

10.3.4. 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, com a devida comprovação;  

10.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

licitação;  

10.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

 

11. CLÁUSULA ONZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 

10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:  

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;  

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
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11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.5. Cometer fraude fiscal;  

11.1.6. Não mantiver a proposta;  

11.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 

administrativo;  

11.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais;  

11.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública.  

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções 

previstas no Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.  

11.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que:  

11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 6.161, de 2000.  

11.5. 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.  

 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO  

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
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cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 

à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.  

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso:  

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

12.5.3. Indenizações e multas.  

 

13. CLÁUSULA TREZE – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à Contratada:  

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira;  

 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.  

 

14. CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS.  

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de 

licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e 

princípios gerais dos contratos.  

 

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO  

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO  

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Olho D’Água das Flores–AL.  
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em (...) vias 

de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contratantes. 

Olho D’Água das Flores/AL, em            de                     de 2022. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS 

CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX 

CONTRATANTE 

(...) 

CONTRATADO 

(...) 

GESTOR CONTRATUAL 

TESTEMUNHAS  

NOME:................................................................................................. 

CPF Nº:................................................................................................  

NOME:................................................................................................. 

CPF Nº:................................................................................................  
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