RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

Razão Social: ______________________________________________________
CNPJ nº:__________________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________
Cidade: ______________________________________ Estado:______________
Cep: ____________________ E-Mail:_________________________
Telefone/Fax: _________________________

Pessoa para contato: _______________________________________________

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local ____________________________, ___ de ______________ de

_______________________________________
Assinatura

Sr. Licitante,
Visando à comunicação futura entre este Poder e essa empresa, solicito que Vossa
Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta à Pregoeira, por meio do email:
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Pregoeira da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
024/2018 TENDO POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP.

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE BADY BASSITT, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 45.093.267/000109, com sede administrativa
na Rua Camilo de Moraes, 475, Centro, na cidade de Bady Bassitt, Estado de São Paulo,
torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial pelo
critério de menor preço por item, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS sob o
regime de entrega parcelada, para aquisição futura de materiais de limpeza, higiene e
descartáveis para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP, conforme
quantidades e especificações mínimas constantes no Anexo I, ressaltando-se que esta
modalidade de licitação enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a
Administração, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos, que
será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº
1752/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores.
1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na
sede da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, na Rua Camilo de Moraes, 475, no dia 30 de
janeiro de 2019, com início às 10:00h para credenciamento dos interessados, e será
conduzida pela Senhora Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos
do processo em referência.
1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de
processamento do pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via
postal, obedecidos aos termos e condições deste edital.

2. DO OBJETO
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2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS
para aquisição materiais de limpeza, higiene e descartáveis, destinadas ao atendimento das
necessidades do Município de Bady Bassitt/SP, conforme quantidades e especificações
constantes do Anexo I que integra o presente edital.
2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de
consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.
2.3. A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que eles poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegura ao beneficiário do
registro a participação em igualdade de condições.
2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da
solicitação pela Administração deverá atender às seguintes exigências:
2.4.1. Fornecer os produtos quando solicitados
mediante autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição expedida pelo Setor
de Compras;
2.4.2. Fornecer qualquer quantidade solicitada pelo
Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou
máximas, para fornecimento do produto.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1.

Poderão

participar

deste

pregão

as

empresas

interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que atenderem a
todas as exigências de credenciamento e de habilitação.

3.2. Estará impedida de participar, a empresa:
a) suspensa temporariamente de participar em licitação
na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, declarada inidônea para contratar com a
Administração Pública;
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b) que tiver registrada em seu contrato social atividade
incompatível com o objeto deste Pregão;
c) concordatárias ou sob processo falimentar, facultada
a participação de empresa que esteja em recuperação judicial, mediante apresentação,
durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE.
3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação,
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e
demais casos conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento, as empresas interessadas
deverão apresentar os seguintes documentos, FORA DOS ENVELOPES:
a) em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa
licitante, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) em sendo representante ou procurador, instrumento de
procuração, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços,
interpor, renunciar ou desistir de recursos, assinar a Ata de Registro de Preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame de licitação, acompanhado de correspondente
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, ou carta de
credenciamento, conforme o modelo de que trata o Anexo III;
c) visando ao exercício de preferência previsto na Lei
Complementar nº 123/06, com suas alterações posteriores, os representantes de
microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração elaborada
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste edital;
d) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, conforme Anexo V.
4.2. Será admitido na sessão pública deste Pregão apenas 1
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(um) representante para cada empresa licitante, devidamente credenciado, sendo que as
demais pessoas presentes poderão assistir ao ato público, mas sem direito a voz ou
qualquer manifestação pessoal.
4.3. O licitante que não contar com representante presente na
sessão ou, ainda que presente, não puder praticar os atos em seu nome por conta da
apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de
recurso, ficando, mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
4.4. Encerrada a fase de credenciamento, não será admitida a
participação de eventuais retardatários.
5. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser
apresentados separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em
sua parte externa os seguintes dizeres:
Razão Social da empresa:
Envelope nº 1 – Proposta
Processo Licitatório nº 057/2018
Pregão Presencial nº 024/2018

Razão Social da empresa:
Envelope nº 2 – Habilitação
Processo Licitatório nº 057/2018
Pregão Presencial nº 024/2018

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. O Anexo II poderá ser utilizado para a apresentação da
Proposta de Preço, datilografada, impressa, de forma legível, em língua portuguesa, salvo
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quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou por seu procurador.
6.1.1. Será aceita proposta de preço em impresso próprio da
empresa licitante, desde que apresentada em modelo afeiçoado ao Anexo II.
6.2. Deverá estar consignado na proposta:
a) nome e endereço do proponente;
b) número do pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação em conformidade
com o Anexo I deste edital, constando indicação da respectiva marca;
d) preço unitário para cada item, expresso em moeda corrente
nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária, sendo aceitas até duas casas decimais após a
vírgula;
d.1) declaração de que os valores propostos, bem como
aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram
apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto
da presente licitação;
e) a proposta deverá, obrigatoriamente, descrever por completo
o produto ofertado, indicando a marca, sob pena de desclassificação do item;
f) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
6.3. A participação na licitação importa em total, irrestrita e
irretratável submissão do proponente às condições deste edital.
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6.4. Não serão admitidas alegações posteriores, que visem ao
ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços
cotados, necessárias para a entrega do objeto, no local indicado pelo Município.
6.5. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do
objeto desta licitação a outra empresa.
6.6. Serão desclassificadas as propostas de preços que não
atenderem às exigências do presente ato convocatório e seus anexos, por omissão,
irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento.
6.7. Visando facilitar os trabalhos referentes à sessão do
pregão presencial em epígrafe, solicita-se o preenchimento da planilha digital, anexa
ao edital, ressaltando que está é apenas uma ferramenta para facilitar os trabalhos do
pregoeiro e da equipe de apoio e que a empresa interessada deverá apresentar a
proposta escrita conforme estabelece este item.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Para a habilitação das licitantes será exigida a seguinte
documentação:
7.1.1. Em relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades mercantis e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,
no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividade da
mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação.
c) Decreto de autorização em se tratando de sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas anteriores
não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
7

7.1.2.

Em

relação

à

REGULARIDADE

FISCAL

E

TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei;
e) Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas
(CNDT).
7.1.3.

Em

relação

à

QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-

FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica. Empresas que estejam em recuperação judicial
deverão apresentar Plano de Recuperação homologado pelo Juízo competente e em pleno
vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE/SP.
7.1.4. As licitantes deverão apresentar, ainda, declaração de
que não emprega menor, conforme o modelo de trata o Anexo VI.
7.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados
sob a forma original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente,
ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado
pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.
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7.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação
de documentos” em substituição aos documentos exigidos, inclusive no que se refere às
certidões.
7.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas
certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
7.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando
consulta direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de
documentos obtidos por este meio eletrônico.
8. DO PROCEDIMENTO
PROPOSTAS

E

DO

JULGAMENTO

DAS

8.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será
aberta a sessão pública de processamento deste Pregão, iniciando-se com o
credenciamento dos representantes legais ou prepostos das empresas interessadas, com a
identificação desses, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para
formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame de licitação.
8.2. Encerrada a fase de credenciamento, as empresas
licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte e declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação, de acordo com os
modelos de que tratam os Anexos IV e V deste edital, assim como os Envelopes nº 01, de
Propostas de Preços, e o de nº 02, de Documentos de Habilitação, procedendo-se à
imediata abertura dos primeiros e à verificação da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.
8.3. A análise da aceitabilidade e a classificação das propostas
de preços pelo Pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio visarão ao atendimento das
condições e exigências estabelecidas neste edital e seus respectivos anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e
condições fixados neste edital e seus anexos;
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b) que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista
neste edital, bem como proposta alternativa;
c) que apresentarem preços excessivos em relação aos
praticados no mercado local ou regional;
d) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que o custo dos insumos é coerente com o de mercado,
observadas, tanto no caso desta letra quanto no da letra “c”, as disposições pertinentes do
artigo 48, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
8.4. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas
quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado,
procedendo-se às correções necessárias, no caso de eventuais erros, tomando-se como
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.
8.5. As propostas de preços serão classificadas de acordo com
o critério de “menor preço por item”.
8.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a
etapa de lances, com a observação dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na
condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem o
menor preço, até o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas
todas elas, independentemente do número de licitantes.
8.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das
propostas selecionadas a formularem lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor
da proposta de maior preço e os demais pela ordem decrescente, decidindo-se por meio de
sorteio.
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8.8. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição
na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.
8.9. Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada
lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance.
8.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
8.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando
todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8.12. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito
de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
8.12.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada.
8.12.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja
proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora da fase de lances, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
8.12.3. Não ocorrendo a hipótese do subitem anterior, serão
convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se
enquadrarem no intervalo estabelecido no subitem 8.12.1.
8.12.4. Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno
porte será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
8.12.5. Se houver equivalência dos valores das propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
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intervalo estabelecido no subitem 8.12.1, será realizado sorteio entre as mesmas para que
se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.
8.12.6. O exercício do direito de preferência somente será
aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria
microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas
as propostas, inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais,
considerando-se, para as que participaram, o último preço ofertado.
8.14. O Pregoeiro poderá negociar com a empresa licitante,
autora da melhor oferta de preços, assim considerada a de menor valor, para tentativa de
redução voluntária e obtenção de preço melhor.
8.15. Após a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da proposta de menor preço, decidindo motivadamente a respeito, sendo
observado, para tanto, os procedimentos de aferição da proposta, mediante sua
comparação com os preços praticados no mercado, a fim de realizar o seu cotejamento e
concluir se a mesma é a mais vantajosa para a Administração Municipal.
8.16. O PREGOEIRO deverá comparar os preços
apresentados com atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações
anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do
julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.
8.17. O PREGOEIRO poderá solicitar a demonstração da
exequibilidade dos preços propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo
tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar informações acerca dos custos
(planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO,
suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor
preço que apresentar.
8.18. A não apresentação dos elementos referidos no subitem
anterior ou a apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de
menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente,
salvo rasuras que não comprometam partes essenciais.
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8.19. Considerada aceitável a oferta de menor preço e
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do
invólucro (Envelope nº 02) contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste
edital.
8.20. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante
atende às exigências deste edital quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista e qualificação econômico-financeira.
8.21. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição
quanto à regularidade fiscal, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis à
microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual
período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo pregoeiro.
8.22. A não regularização fiscal no prazo estabelecido na
cláusula anterior implicará decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções
previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo
4º, inciso XXIII, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
8.23. Se a empresa licitante desatender as exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com
seu ator, decidindo sobre sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na
ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda este edital.
8.24. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação
previstos neste edital, a empresa licitante será habilitada e declarada vencedora, para que
lhe seja adjudicado o objeto deste certame de licitação.
8.25. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades dos
documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão Presencial, até a decisão sobre habilitação, inclusive, mediante verificação efetuada
por meio eletrônico hábil de informações.
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8.26. A verificação dos documentos emitidos pela Internet será
certificada pelo Pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio, devendo ser anexados nos
autos do processo de licitação os documentos possíveis de obtenção por meio eletrônico.
8.27. A Administração não se responsabilizará por eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a
empresa licitante será inabilitada.
8.28. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a posterior inclusão de documentos ou informações que deveriam ser apresentados
no ato da sessão pública.
9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA
ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1. Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar
esclarecimentos, providências e impugnar este edital, por irregularidade na aplicação da Lei
de Licitações, devendo fazê-lo por escrito, mediante protocolo no setor competente da
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes, ressaltando-se que decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento
convocatório, perante a administração. O licitante que não o fizer, na forma já mencionada,
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
9.1.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados mediante
consulta direta ao site da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt/SP, no seguinte endereço
eletrônico: www.badybassitt.sp.gov.br.
9.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no
Departamento de Licitação.
9.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em
despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame,
reiniciando-se do primeiro dia, a contagem do prazo legal para publicação do edital.
9.3.

A

entrega

da

proposta,

sem

que

tenha

sido
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tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos
interessados, das condições nele estabelecidas.
9.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver
manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da
síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos
para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela
licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do
objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
9.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro
poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado, ao
Departamento Jurídico do Município para a emissão de parecer, que, por sua vez,
encaminhará o processo à autoridade competente.
9.4.3. Uma vez decididos os recursos administrativos
eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento licitatório.
9.4.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito
suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Constatado o atendimento das exigências previstas neste
edital, o licitante será declarado vencedor e, não havendo a interposição de recursos, o
Pregoeiro adjudicará a proposta de menor preço, seguindo o processo para homologação
do resultado pela autoridade superior.
10.2. Havendo interposição de recurso o processo será
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encaminhado, após o julgamento, à autoridade superior que, após apreciação dos recursos,
adjudicará o objeto e homologará o procedimento.
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem
classificado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro
de Preços, nos termos da minuta constante do Anexo VII, produzindo então efeito de
compromisso entre as partes.
11.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
11.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de
Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado,
serão convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova sessão pública
do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de
habilitação para assinatura da Ata, bem como durante o período de sua vigência.
11.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
11.6. A existência de preços registrados não obriga a
Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderá advir.
11.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata
de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores
praticados no mercado para os itens da presente licitação.
11.8.

Quando

os

preços

registrados

se

apresentarem

superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação o praticado no mercado;
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b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido;
c)
oportunidade de negociação.

convocar

os

demais

fornecedores,

visando

igual

11.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela
Administração:
12.1.1. Automaticamente:
12.1.1.1. por decurso de prazo de sua vigência;
12.1.1.2. quando não restarem fornecedores registrados;
12.1.1.3. quando caracterizado o interesse público.
12.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado
na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a
ampla defesa:
12.2.1. A pedido quando:
12.2.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
12.2.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o
custo do serviço
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12.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada
à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as
razões do pedido.
12.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:
12.2.2.1. o fornecedor perder qualquer condição de habilitação
exigida no processo licitatório;
12.2.2.2. por razões de interesse público, devidamente
motivadas e justificadas;
12.2.2.3. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes
da Ata de Registro de Preços;
12.2.2.4. o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar,
no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
12.2.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total
ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes;
12.2.2.6. o vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado,
na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
13. DA REVISÃO DOS PREÇOS
13.1. Os preços registrados
irreajustustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

permanecerão

fixos

e

13.2. A revisão de preços só será admitida no caso de
comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através
de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que
demonstres indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
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13.3. Para a concessão da revisão, a empresa deverá
comunicar à Prefeitura a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido
justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração.
13.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa
deverá efetuar a entrega dos bens pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja
posteriormente julgada procedente.
13.5. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o
fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
13.6. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
13.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse
caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegura igual oportunidade de
negociação.
13.8. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção de contratação mais vantajosa.
14. DA NOTA DE EMPENHO
14.1. O termo de contrato será substituído por Nota de
Empenho.
14.2. É condição para a retirada da nota de empenho a
manutenção de todas as condições exigidas para habilitação.
14.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho
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dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.
14.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.
14.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item
14.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não
manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às
penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar
os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo.
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
15.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as
quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, no
endereço e horário constante na Autorização de Fornecimento.
15.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados
após a emissão da autorização de fornecimento ou requisição.
15.3. Os materiais deverão ser entregues conforme o caso, em
embalagens originais contendo data de fabricação e vencimento.
15.4. O licitante vencedor garantirá a qualidade dos materiais
pelo prazo estabelecido pelo fabricante.
15.5. Os materiais serão recebidos provisoriamente no
momento da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações
exigidas e, em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.
15.6. Em caso de irregularidades apuradas no momento da
entrega, os materiais poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente,
ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao
fornecedor.
15.7. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o
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fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo
inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas
expensas, o material recusado ou complementar eventuais itens faltantes.
15.8. Se a contratada não substituir ou complementar o
material entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do
contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório
circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue,
informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação
de multa.
15.9. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do
produto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do
transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.
15.10. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores
unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente
nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais
arredondamentos.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após
a emissão das notas fiscais. As notas fiscais deverão ser emitidas sob a forma
eletrônica e encaminhadas diretamente via e-mail em formato PDF para o seguinte
endereço eletrônico: financeirobady@gmail.com não nos responsabilizamos por
eventuais extravios de notas que não sejam encaminhadas para o e-mail descrito
16.2. O pagamento será processado através de transferência
bancária em conta corrente indicada pela empresa contratada, observando a forma de
pagamento do item 16.1.
16.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os
documentos fiscais apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa,
contenham incorreções.
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16.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias
corridos e terá início e encerramento em dias de expediente na sede da Administração
Municipal.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração
do Município de Bady Bassitt, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
17.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município de Bady Bassitt poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação
exigida para o certame, no todo ou em parte;
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua
validade;
d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços
ou retirar a nota de empenho;
e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;
g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
h)

prática

de

atos

ilícitos

demonstrando

não

possuir

indoneidade para contratar com a Administração Municipal;
i) ficar evidenciada a prática de conluio.
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17.3. Fica facultado ao Município de Bady Bassitt, na hipótese
de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não
cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global
da contratação.
17.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de
competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal, mediante instauração de processo
administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.
17.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93
podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.
17.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do
Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.
18. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão
correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de
Bady Bassitt, relativo ao exercício financeiro de 2019.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade
entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
19.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão
serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes
presentes.
19.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem
ser registradas expressamente na própria ata.
19.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido
nela própria, para as diligências que se fizerem necessárias.
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19.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos
envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
licitantes.
19.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de
acordo com as disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações
posteriores, e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a
legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.
19.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de
proposta e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o
direito de participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da
decisão relativa à matéria impugnada.
19.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em
parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade
no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada.
19.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no
setor competente da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt e encaminhadas ao Departamento
de Licitação.
19.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação,
não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Bady Bassitt,
Estado de São Paulo.
19.12. Integram o presente edital:
Anexo I - Especificações e quantitativos do objeto;
Anexo II - Modelo de Proposta;
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Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo Declaração de Micro Empresa ou Empresa
de Pequeno Porte;
Anexo V - Modelo de Declaração de Atendimento aos
Requisitos de habilitação;
Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega
menores;
Anexo VII - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Bady Bassitt, 20 de dezembro de 2018.

LUIZ ANTONIO TOBARDINI
Prefeito Municipal
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ANEXO I –
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2018

Pregão Presencial nº 024/2018
Processo de Licitação nº 057/2018
Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis
para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP.

1

Item

Descrição do Produto
ACENDEDOR DE FOGAO

80

Qte

2

ALCOOL 70%

3000

3

ALCOOL 92,8%

36

4

ALCOOL GEL 70% 5L

400

5

ALCOOL GEL COM VALVULA
PUP

80

6

AMACIANTE DE ROUPA

504

7

BALDE PLASTICO 15 LTS.

60

8

BOBINA PLASTICA 20X30

60

Unid. Especificação
UN
Acendedor a pedra, com
cabo plástico, tipo manual
LT
Álcool
etílico
e
água
deionizada de 1 litros, caixa
com 12 unidades
LT
92.8%
etílico hidratado
frasco de 1 litos caixa com 12
unidades
GL.
Álcool em Gel, antisséptico,
aloe vera, 70% Higienizante
para as mãos, galão de 5
litros
UN
Álcool em Gel, antisséptico,
aloe vera, 70% Higienizante
para as mãos, frascos com
500 g, com bico dosador
(valvula pump.)
GL.
Amaciante
de
roupa
composição
cloreto
de
dialquil
dimetil
amõnio,coadjuvante,acidulant
e,
preservante,
corante
perfume e água galão de 5
litros, caixas com 4 unidades
UNDS. plastico
resistente
com
capacidade de 15 litros
RL
picotada na medida 20x30
reforçada
densidade
e
excelente,
qualidade
material polietileno virgem de
alta densidade e excelente
qualidade para contato com
alimentos rolo com 1 Kg
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9

BOBINA PLASTICA 25 X 35

60

RL

10

BOBINA PLASTICA 30X40

60

RL

11

BOBINA PLASTICA 35 X 50

60

ROLO

12

BOBINA PLASTICA 40X60

130

RL

13

BORRIFADOR PLASTICO 500ML 80

UN

14

BRILHA ALUMINIO 5 LITROS

80

GL.

15

BUCHA DE BANHO

1500

UN

16

CERA LIQUIDA INCOLOR

320

GL.

picotada na medida 25x35
reforçada
densidade
e
excelente,
qualidade
material polietileno virgem de
alta densidade e excelente
qualidade para contato com
alimentos rolo com 2 Kg
picotada na medida 30x40
reforçada
densidade
e
excelente qualidade material
polietileno
virgemde alta
densidade
e
excelente
qualidade para contato com
alimentos rolo com 3 kg
picotada na medida 35x50
reforçada
densidade
e
excelente qualidade material
polietileno
virgemde alta
densidade
e
excelente
qualidade para contato com
alimentos rolo com 7 kg
picotada na medida 40 x 60
reforçada
em material
polietileno virgem de alta
densidade
e
excelente
qualidade para contato com
alimentos rolo com 10 kg
recipiente em plástico com
gatilho com capacidade de
500 ml
limpa alumínio liquido, de 5
litros
especificação
do
produto: composição básica:
tenso
ativo
aniônico,
sulfônico;
conservante,
abrasivos, corante e veículo;
tipo liquido; com validade de
2 anos; acondicionado em
frasco plástico, contendo 5
litros registro na ANVISA/MS.
composição
espuma
de
poliuretano, febra sintética,
pigmento, adesivo sintético
base d´agua, resina sintética
e mineral 20 x 12 x 3 m
cera de alta performance e
durabilidade
exclusiva
propriedade realce que da
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17

CESTO TELADO 15 LTS

80

UND.

18

COADOR DE PANO

100

UN

19

CONDICIONADOR INFANTIL
480ML

500

FR

20

COPO DESC.P/AGUA
180ML.C/2500 UN

1100

CX

21

COPO DESCARTAVEL P/CAFE 210
50ML C/5000UN

CX

22

CREME DE PENTEAR CABELO 300
INF.300ML.

FR

23

DEDEIRA C/100

20

PCT

24

DESENGORDURANTE COM
AMONIO ATIVO

150

UN

25

DESINFECTANTE

80

GL.

mais vida e realça as cores,
plasticante,
alcalinizado
emulsificantes,
formadores
de filme,
coadjunvantes,
fragancia , veiculo e corante
frasco de 5 litros
plastico
resistente
com
capacidade de 15 litros
Coador em malha alvejada
confeccionada
com
fios
100% algodão aste de metal
leve,
plastico
de
revestimento, circunferencia
20,5 cm
com
formula
suave
dermatologicamente testado
com
pH
balanceado,
especialmente desenvolvida
para criança frasco com 480
ml
material polipropileno (PP)
atóxico capacidade de 180 ml
caixa com 2.500 unidades.
material polipropileno (PP)
atóxico capacidade de 50 ml
caixa com 5.000 unidades.
com
filtro
solar,
dermatologicamente testado,
sem enxague com um
delicioso cheirinho que ajuda
a desembaraça os fios
formula suave com pH neutro
que não arde nos olhos
frascos com 300 ml
confeccionada
em
latex
natural, leitosa, sem talco,
tipo industrial, descartável
pacote com 100 unidades
tamanho único
hidróxido
de
amônio,
tensoativo
aniônico,
tensoativo
não
iônico,
neutralizante,adjuvante,coadj
uvante,carga,
conservante,corante,
fragrância citrus e àgua
frasco de 750 ml (Amonix)
cloreto de alquil dimetil benzil
28

CONCENTRADO A BASE DE
QUARTÉNARIO

26

DESINFETANTE 5 LTS

2500

GL.

27

DESODORIZADOR DE
AMBIENTE

400

FR

28

DETERGENTE NEUTRO 500ML 4000

FR

29

DETERGENTE NEUTRO 5L

1000

GL.

30

ESCOVA DE ROUPA NYLON

100

UN

31

ESCOVA SANITARIA COM
SUPORTE

80

UNDS.

32

ESPONJA DUPLA FACE

6200

UN.

33

ESPONJA LA DE ACO 8X1

700

PC

amônio
,sequestrante
e
corante
,principio
ativo
cloreto
de
cocobenzilalquildimetil e 1decaminum,N-decil-N,
Ndimetil,cloreto 6,4% bomba
de 20 litros Registro MS.
bactericida
a
base
de
quartenário de amônio para
vasos sanitários, ralos pisos
(desinfetante
e
desodorizante) galão de 5
litros.
composição
ingrediente
ativo, benzoato de sódio,
borato de sódio, fragrância e
propelentes
embalagem
400ml.
composição
acido
linear
alquilbenzeno
sulfônico,
tensoativo aniônico, hidróxido
de sódio, lauril éter sulfato de
sódio,
alcalinizante,
espessantes
conservante
corante veiculo, frascos de
500 ml.
composição acido linear
alquilbenzeno
sulfônico,
tensoativo aniônico, hidróxido
de sódio, lauril éter sulfato de
sódio,
alcalinizante,
espessantes
conservante
corante veiculo, galão de 5
litros.
base de plástico reforçado e
serdas resistente
Plastica tipo bola com
suporte vassoura sanitaria
com cerdas lisas e formato
anatômico que acessa todos
os cantos, cabo e cepa de
plástico durável e higienica .
esponja
de
poliuretano,
abrasivo
fibra
sintética,
agente
anti-microbiana.
Pacote individual 110mm x
75 mm x 20 mm
composição aço carbono,
29

34

FIBRA DE LIMPEZA PESADA
260 X 102 X 14

700

UN

35

FIBRA LIMPEZA PESADA 260 X 500
102 X 8,6

UN

36

UN

37

FIBRA SINTETICA COM
1500
MINERAL ABRASIVO 125 MM X
87 MM X 22 MM
FILME PVC 0,28X100M
50

38

FILME PVC 300 METROS

90

ROLO

39

FILTRO DE CAFÉ 103

850

CX

40

FLANELA 38X58

600

UN

41

FOSFORO 1X10

150

MC

42

GUARDANAPO PAPEL 30X30
50UN

4000

PCT

43

HIPOCLORITO DE SODIO 12%
2L

4500

UN

44

HIPOCLORITO DE SODIO 12%
5L

4800

GL.

45

ISQUEIRO

50

UN

RL

embalagem com 8 unidades
60 g (Bom Bril)
fibra sintética com mineral
abrasivo 260mm x 102 mm x
14mm
fibra sintética com mineral
abrasivo 260mm x 102 mm x
8,6mm
fibra sintética com mineral
abrasivo 125mm x 87 mm x
22mm
rolo com 28 cm x 100mm
esticavel alem de ser atóxico,
inodoro
e
apresentar
transparência
e
brilho,
garante
alto
poder
de
vedação e resistência à
perfuração.
rolo com 28 cm x 300mm
esticavel alem de ser atóxico,
inodoro
e
apresentar
transparência
e
brilho,
garante
alto
poder
de
vedação e resistência à
perfuração.
único com microfuros e
duplo costura 100% fibras
celulósicas, caixa com 30
unidades.
confeccionada 100% algodão
medinda 38 cm x 58 cm .
composição:
fósforo
amorfo/clorato
de
potássio/aglutinantes, pacote
com 20 maços com 10 caixas
com quarenta fosforo.
folhas simples 100% fibras
naturais 30cm x 30cm,
pacote com 50 unidades.
hipoclorito de sódio 2,5% m/l
NaClo-Alcalidade residual de
0,5 a 10,0 g/l NaOH Ferro 3,0
mg/l Fé frasco de 2 litros
hipoclorito de sódio 2,5% m/l
NaClo-alcalidade residual de
0,5 a 10,0 g/l NaOH Ferro 3,0
mg/l Fé galão de 5 litros
acende 3.000 vezes selo
30

46

LAVA AZULEJO

400

UN

47

LAVA ROUPAS 5L

2800

GL.

48

LIMPA FORNO 250GR

36

UN

49

LUSTRA MOVEIS 200 ML

200

FR

50

LUVA DE LATEX G

100

CX

51

LUVA DE VINIL G

100

CX

52

LUVA LATEX G

900

PAR

holográfico do inetro que
garante
originalidade,
qualidade
e
segurança
colorido
base plástica rosqueavel,
colado com cola especial em
um esponjão de espuma e
fibra
abrasiva,produto
eficiente para limpeza de
pisos e azulejos em geral
proporciona 6 rosqueamento
com cabo
Composição,
ácido
sulfônico,lauril éter sulfato de
sódio, nonilfenol etoxilado,
alcalinizante,
espessantes,
opacificante,
polimero
acrilico,
conservante,
fragrancia, corante e água,
ativo galão de 5 litros
desincrustante
alcalino
remove gordura sem precisar
raspar evitando a danificação
do forno, remove até gordura
mais dificeis, com aplicador
interno frasco de 250 g.
composição:
cera
microcristalina,
óleo
parafinico,
silicone,
alcalinizantes,
espessante,
tensoativos
não-ionicos,
conservante,
solvente
alifático, fragrância e água,
embalagem com 200 ml.
confeccionada em borracha
natural 100% latex, lisa,
ambidestra, não esteril com
pó bioabsorvível caixa c/100
confeccionada em vinil, lisa
,transparente,
ambidestra,
com pó caixa c/100
Tamanho G em látex de
borracha
natural,
tipo
doméstica, possui superfície
antiderrapante em relevo,
forrada internamente com
flocos de algodão, com
bainha.Aprovado
para
31

53

LUVA LATEX M

1100

PAR

54

LUVA LATEX P

450

PAR

55

LUVA PLASTICA
DESCARTAVEL C/100

600

PC

56

MASCARA C/ELASTICO C/100

200

PCT

proteção das mãos do
usuário
contra
umidade
proveniente de operações
com o uso de água e contra
produtos quimicos tais como
detergentes,
sabão
e
similares, pacote individual
na cor amarela.
Tamanho M, em látex de
borracha
natural,
tipo
doméstica, possui superfície
antiderrapante em relevo,
forrada internamente com
flocos de algodão, com
bainha.Aprovado
para
proteção das mãos do
usuário
contra
umidade
proveniente de operações
com o uso de água e contra
produtos quimicos tais como
detergentes,
sabão
e
similares, pacote individual
na cor amarela.
Tamanho P, em látex de
borracha
natural,
tipo
doméstica, possui superfície
antiderrapante em relevo,
forrada internamente com
flocos de algodão, com
bainha.
Aprovado
para
proteção das mãos do
usuário
contra
umidade
proveniente de operações
com o uso de água e contra
produtos quimicos tais como
detergentes,
sabão
e
similares, pacote individual
na cor amarela.
confeccionada em filme de
polietileno de alta densidade,
transparente é indicada nas
operações e manipulação de
alimentos em geral pocotes
com 100 unidades, tamanho
único
tripla age com uma barreira
fisica à propagação de
bacteria,100%
de
32

57

MULTI USO 5 LTS

1400

GL.

58

MULTINSETICIDA 300ML

600

FR

59

PA PLASTICA GRANDE COM
CABO LONGO

450

UN

60

PALITO DE DENTE C/100

20

CX

61

PANO DE CHAO XADREZ

2000

UN

62

PANO DE PRATO

800

UN

63

PANO MULTIUSO 300MTS

60

RL

64

PANO MULTIUSO C/05

1000

PCT

65

PAPEL ALUMINIO 100 MTS

60

ROLO

66

PAPEL HIGIENICO 8 X 300 MTS 450

CX

67

PAPEL HIGIENICO FOLHA
DUPLA 30M 16X4

FD

1500

polipropileno, isenta de fibra
de vidro, não inflamável
pacotes com 100 unidades
tensoativo
aniônico,
sequestrante alcalinizantes,
solvente, essência corante
veiculo aquoso de 5 litros
(veja).
ingredientes
ativos:
imiprotrina0,020%,
permetrina0,050%, esbiotrina
0,100%
solventes,
atioxidante, emulsificante e
propelente, frasco com 300
ml.
material
sintético
PP,
pigmento e metal, largura da
pá 8,5 cm com cabo de 90
cm
confeccionado
de
bambu,maior resistência à
quebra produto caixa com
100 unidades
tecido xadrez, feito em
sacaria 100 % algodão de
excelente qualidade , costura
dupla 80cm x 60cm.
pano alvejado 100% algodão
com bainha branco 66 x 40
cm.
composição: 70% viscose
30% poliéster tipo perflex 300
x 30 picotado, Produto não
perecível
composição: 70% viscose
30% poliéster 60 cm x 33 cm,
Produto
não
perecível,
Pacote com 05 unidades.
papel alumínio 100m x
30cm, Especial para proteger
e
embalar,
Embalagem
individual.
de alta qualidade
100%
celulose virgem 10cm x 300
metros, caixa com 8 rolos
de alta qualidade
100%
celulose virgem pacote com 8
rolos de 10cm x 300 metros,
33

68

PAPEL INTERFOLHA C/1000

5000

PC

69

PAPEL TOALHA 1X2

150

PCT

70

PRENDEDOR DE ROUPAS

100

PCT

71

REFIL DE RODO 1 MTS

30

UN

72

REFIL DE RODO 60 CM

40

UN

73

REFIL DE RODO 80 CM

40

UN

74

REMOVEDOR 1L

200

FR

75

RODO DE ALUMINIO 100CM
C/CABO

24

UN

76

RODO DE ESPUMA PARA CERA 12

PC

77

RODO DE PIA PLASTICO

UND.

78

RODO PLASTICO 40CM C/CABO 300

40

UN

caixa com 8 rolos
com alta qualidade 100%
celulose virgem medindo
20,5 cm x 22 cm pacote com
1000 unidades, com alto
poder de absorção .
multiuso
branca
para
cozinha,folha dupla 22cm x
20cm em pacote com 2 rolos
.
feito
com
madeira
de
reflorestamento
e
aço
galvanizado resistente e
duradouro 50 x 20 pacotes
individual com 12 unidades
confeccionada em borracha
dupla
confeccionada em borracha
dupla
confeccionada em borracha
dupla
composição hidrocarboneto
alifático saturado e fragrância
lavanda frasco de 1 litro
(Tipo bufalo)
100 cm, cabo em alumínio de
1,5 cm base de alumínio
polido de alta resistência
suporte de alumínio polido
fixação de cabo.
com base de madeira com
espuma de alta qualidade,
que permite o uso de cera
em superficies lisas com 30
cm com cabo revestido de
plástico.
Plastico
com
qualidade
facilita a secagem da pia com
exclusivo raspador, pega
anatômica a borracha não
embolora 14 cm
40 cm cabo em madeira de
1,50 cm base de plastico
puxam
e
secam
simultaneamente a água
acumulada, pois possuem
duas borrachas macias e
flexiveis feitas em EVA, o
34

79

RODO PLASTICO 60CM C/CABO 80

UND.

80

SABAO EM BARRA C/05

120

PCT

81

SABAO EM PO 01 KG

300

CX

82

SABONETE ANTI SEPTICO 5L

15

GL.

83

SABONETE EM BARRA

50

UN

cepo e contém garras
pontiagudas nas laterais para
melhor fixação do pano de
chão.
60 cm cabo em madeira de
1,50 cm base de plastico
puxam
e
secam
simultaneamente a água
acumulada, pois possuem
duas borrachas macias e
flexiveis feitas em EVA, o
cepo e contém garras
pontiagudas nas laterais para
melhor fixação do pano de
chão.
Composição sabão de ácidos
graxos
de
coco,
babaçu,ácido
graxos
de
sebo, ácido graxos de
soja,codjuvante,glicerin,agent
e anti-redepositante e água
,pacote com 5 unidades de
200 g
Tensoativo
aniônicos,
coadjuvantes,corantes,enzim
as
branqueadoras óptico,
fragrância, contem alquil
benzeno sulfonato sódio
tensoativo biodegradavel em
caixa de 1 kg.
sabonete liquido antisseptico
0,5% elimina 99,99% das
bacterias, recomendado para
lavagem correta das mãos
possui eficacia contra uma
ampla faixa de bacterias,
desenolvido para utilizado
por
profissionais
na
manipulação de alimentos,
não agride a pele, pois
possui PH neutro.
Sabonete
cremoso,
composto de gordura animal
e vegetal, fragrância, dióxido
de titânio, óleo de amendoas,
etileno diamino tetracético
dissódico, ácido etidrõnico,
butil hidroxi tolueno, óxido de
35

84

SABONETE LIQUIDO 5 LTS.

800

GL.

85

SACO DE LIXO AZUL 100 L

60

PCT

86

SACO DE LIXO BRANCO 100 L 180

PCT

87

SACO DE LIXO BRANCO 30 L

150

PCT

88

SACO DE LIXO BRANCO 50 L

130

PCT

89

SACO DE LIXO PRETO 100 L P4 600

PCT

ferro hidratado e óxido de
ferro. teor de volátris:16%.
Acondicionado em caixas de
papel resistente com 1
unidade cada, em barras de
80 g. Prazo de validade de 2
anos a partir da data de
fabricação.
composição: lauril éter sulfato
de
sódio,
cocoamida
propilbetaina,
espessante,
emoliente, corante, essência
de erva doce , conservante e
veiculo, galão de 5 litros.
reforçado azul capacidade
para 100 litros Pacotes com
100 unidades (material não
reciclado).
Capacidade 100 litros para
residuos
hospitalar
e
infectantes e toxicos, com
simbologia e registro na
ABNT e anvisa. Elaborado
com matéria prima 100%
virgem, absolutamente dentro
dos padrões ABNT. Pacotes
com 100 unidades.
Capacidade 30 litros para
residuos
hospitalar
e
infectantes e toxicos, com
simbologia e registro na
ABNT e anvisa. Elaborado
com matéria prima 100%
virgem, absolutamente dentro
dos padrões ABNT. Pacotes
com 100 unidades.
Capacidade 50 litros para
residuos
hospitalar
e
infectantes e toxicos, com
simbologia e registro na
ABNT e anvisa. Elaborado
com matéria prima 100%
virgem, absolutamente dentro
dos padrões ABNT. Pacotes
com 100 unidades.
reforçado preto capacidade
para 100 litros Pacotes com
100 unidades (material não
36

90

SACO DE LIXO PRETO 20 L

460

PCT.

91

SACO DE LIXO PRETO 200 L P7 120

PCT

92

SACO DE LIXO PRETO 40 L

450

PCT

93

SACO DE LIXO PRETO 60 L P2 480

PCT

94

SANITIZANTE PARA
VERDURAS 1 KG.

UN

95

SAPONACEO CREMOSO 300ML 350

FR

96

SHAMPOO INF. 480ML

500

FR

97

TALCO BEBE 200GRS

150

FR

98

TOUCA SANFONADA C/100

300

PC

50

reciclado).
reforçado preto capacidade
para 20 litros Pacotes com
100 unidades (material não
reciclado).
reforçado preto capacidade
para 200 litros Pacotes com
100 unidades (material não
reciclado).
reforçado preto capacidade
para 40 litros Pacotes com
100 unidades (material não
reciclado).
reforçado preto capacidade
para 60 litros Pacotes com
100 unidades (material não
reciclado).
ácido
tricloroisocianúrico,
cloreto de sódio, carbonato
de sódio, principio ativo ácido
tricloroisocianúrico 6% em
pó Pote de 1 kg
Composição:linear
alquibenzeno sulfonato de
sódio
coadjuvante
,
espessante,
alcalinizantes,
abrasivo,
preservante,
essência e veiculo frasco
com 300 ml (cif).
com
formula
suave
dermatologicamente testado
com
ph
balanceado,
especialmente desenvolvida
para criança frasco com 480
ml
composto
de
talco
e
fragrância, embalado em
frasco plástico, indicado para
perfumar,
refrescar
e
proteger a pele do bebê
previnindo contra assaduras:
produto sujeito a verificação
no ato da entrga aos
procedimentos
ADM.
determinados pela anvisa.
em
TNT
sanfonada
e
confeccionada em tecidonão- tecido (TNT) hidrofóbico
37

99

VASSOURA CAIPIRA C/CABO

400

UN

100

VASSOURA NYLON COM CABO 700

UN

101

VASSOURA PIACAVA
SINTÉTICA COM CABO

UN

80

e 100% polipropileno tecido
de alta permeabilidade com
elástico,
hipoalergência,
pacote com 100 unidades.
Amarração perfeita com 3
costuras com cabo em
madeira leve 34 x 46x 6 cm
Composição
rotulada,
suporte: PP polipropileno,
capa
e
sobrecapa:PP
polipropileno,
monofilamento:Pet políester,
cabo universal de madeira
(plastificado e polietileno)
com rosca universal e
pendurador giratório ( rosca e
pendurador em polipropileno)
Confeccionada em piaçava
sintética

1. Os materiais acima especificados deverão estar no prazo de validade e atender às
especificações técnicas e definições das normas e padrões brasileiros de fabricação.
3. Não serão aceitos materiais que não atenderem às especificações do ato convocatório.
4. Na Proposta de Preços deverá constar, obrigatoriamente, o item, unidades, quantidades,
descrição e indicação da marca, sob pena de desclassificação.
5. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis após emissão da autorização
de fornecimento, ordem de compra ou requisição.
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(em papel timbrado do licitante)
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018
PROCESSO N° 057/2018
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
Razão Social/NOME COMPLETO:___________________________________
CNPJ Nº:________________________________________
Inscr. Estadual Nº:______________________________
Inscr. Municipal Nº:_____________________________
Endereço:__________________________________Bairro__________________
CEP:__________________ Cidade/Estado:_____________________________________
Telefone:________________Fax:_______________________________________
Representante legal/ procurador:__________________________________
II - DADOS BANCÁRIOS:
Banco: _________ Agência: ____________ Conta Corrente:____________
III - PROPOSTA DE PREÇOS: Apresentamos nossa proposta para o registro de preço
destinado ao fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis:
Item Descrição do Produto Qte

Unid. Especificação

1

ACENDEDOR DE
FOGAO

80

UN

2

ALCOOL 70%

3000 LT

3

ALCOOL 92,8%

36

4

ALCOOL GEL 70% 5L 400

LT

GL.

Marca Valor Valor
unitário Total

Acendedor a pedra,
com cabo plástico, tipo
manual
Álcool etílico e água
deionizada de 1 litros,
caixa com 12 unidades
92.8%
etílico
hidratado frasco de 1
litos caixa com 12
unidades
Álcool
em
Gel,
antisséptico, aloe vera,
70% Higienizante para
as mãos, galão de 5
litros
39

5

ALCOOL GEL COM
VALVULA PUP

80

UN

6

AMACIANTE DE
ROUPA

504

GL.

7

BALDE PLASTICO 15 60
LTS.
BOBINA PLASTICA
60
20X30

UNDS.

9

BOBINA PLASTICA 25 60
X 35

RL

10

BOBINA PLASTICA
30X40

RL

11

BOBINA PLASTICA 35 60

8

60

RL

ROLO

Álcool
em
Gel,
antisséptico, aloe vera,
70% Higienizante para
as mãos, frascos com
500 g, com bico
dosador
(valvula
pump.)
Amaciante de roupa
composição cloreto de
dialquil
dimetil
amõnio,coadjuvante,ac
idulante, preservante,
corante perfume e
água galão de 5 litros,
caixas com 4 unidades
plastico resistente com
capacidade de 15 litros
picotada na medida
20x30
reforçada
densidade e excelente,
qualidade
material
polietileno virgem de
alta
densidade
e
excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 1
Kg
picotada na medida
25x35
reforçada
densidade e excelente,
qualidade
material
polietileno virgem de
alta
densidade
e
excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 2
Kg
picotada na medida
30x40
reforçada
densidade e excelente
qualidade
material
polietileno
virgemde
alta
densidade
e
excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 3
kg
picotada na medida
40

X 50

12

BOBINA PLASTICA
40X60

130

RL

13

BORRIFADOR
PLASTICO 500ML

80

UN

14

BRILHA ALUMINIO 5
LITROS

80

GL.

15

BUCHA DE BANHO

1500 UN

16

CERA LIQUIDA
INCOLOR

320

GL.

35x50
reforçada
densidade e excelente
qualidade
material
polietileno
virgemde
alta
densidade
e
excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 7
kg
picotada na medida 40
x 60 reforçada
em
material
polietileno
virgem
de
alta
densidade e excelente
qualidade para contato
com alimentos rolo
com 10 kg
recipiente em plástico
com
gatilho
com
capacidade de 500 ml
limpa alumínio liquido,
de
5
litros
especificação
do
produto: composição
básica: tenso ativo
aniônico,
sulfônico;
conservante,
abrasivos, corante e
veículo; tipo liquido;
com validade de 2
anos;
acondicionado
em frasco plástico,
contendo
5
litros
registro
na
ANVISA/MS.
composição
espuma
de poliuretano, febra
sintética,
pigmento,
adesivo sintético base
d´agua, resina sintética
e mineral 20 x 12 x 3
m
cera
de
alta
performance
e
durabilidade exclusiva
propriedade realce que
da mais vida e realça
as cores, plasticante,
41

17

CESTO TELADO 15
LTS
COADOR DE PANO

80

UND.

100

UN

19

CONDICIONADOR
INFANTIL 480ML

500

FR

20

COPO DESC.P/AGUA 1100 CX
180ML.C/2500 UN

21

COPO DESCARTAVEL 210
P/CAFE 50ML
C/5000UN

CX

22

CREME DE PENTEAR 300
CABELO INF.300ML.

FR

23

DEDEIRA C/100

PCT

18

20

alcalinizado
emulsificantes,
formadores de filme,
coadjunvantes,
fragancia , veiculo e
corante frasco de 5
litros
plastico resistente com
capacidade de 15 litros
Coador
em
malha
alvejada confeccionada
com fios 100% algodão
aste de metal leve,
plastico
de
revestimento,
circunferencia 20,5 cm
com formula suave
dermatologicamente
testado
com
pH
balanceado,
especialmente
desenvolvida
para
criança frasco com 480
ml
material polipropileno
(PP)
atóxico
capacidade de 180 ml
caixa
com
2.500
unidades.
material polipropileno
(PP)
atóxico
capacidade de 50 ml
caixa
com
5.000
unidades.
com
filtro
solar,
dermatologicamente
testado, sem enxague
com
um
delicioso
cheirinho que ajuda a
desembaraça os fios
formula suave com pH
neutro que não arde
nos olhos frascos com
300 ml
confeccionada
em
latex natural, leitosa,
sem
talco,
tipo
industrial, descartável
42

24

DESENGORDURANTE 150
COM AMONIO ATIVO

UN

25

DESINFECTANTE
CONCENTRADO A
BASE DE
QUARTÉNARIO

GL.

26

DESINFETANTE 5 LTS 2500 GL.

27

DESODORIZADOR DE 400
AMBIENTE

28

DETERGENTE
NEUTRO 500ML

4000 FR

29

DETERGENTE

1000 GL.

80

FR

pacote
com
100
unidades
tamanho
único
hidróxido de amônio,
tensoativo
aniônico,
tensoativo não iônico,
neutralizante,adjuvante
,coadjuvante,carga,
conservante,corante,
fragrância citrus e àgua
frasco de 750 ml
(Amonix)
cloreto de alquil dimetil
benzil
amônio
,sequestrante
e
corante ,principio ativo
cloreto
de
cocobenzilalquildimetil
e
1-decaminum,Ndecil-N,
Ndimetil,cloreto 6,4%
bomba de 20 litros
Registro MS.
bactericida a base de
quartenário de amônio
para vasos sanitários,
ralos
pisos
(desinfetante
e
desodorizante) galão
de 5 litros.
composição
ingrediente
ativo,
benzoato de sódio,
borato
de
sódio,
fragrância
e
propelentes
embalagem 400ml.
composição
acido
linear
alquilbenzeno
sulfônico,
tensoativo
aniônico, hidróxido de
sódio, lauril éter sulfato
de sódio, alcalinizante,
espessantes
conservante
corante
veiculo, frascos de 500
ml.
composição
acido
43

NEUTRO 5L

30

ESCOVA DE ROUPA
NYLON

100

UN

31

ESCOVA SANITARIA
COM SUPORTE

80

UNDS.

32

ESPONJA DUPLA
FACE

6200 UN.

33

ESPONJA LA DE ACO 700
8X1

PC

34

FIBRA DE LIMPEZA
700
PESADA 260 X 102 X
14

UN

35

FIBRA LIMPEZA
500
PESADA 260 X 102 X
8,6

UN

36

FIBRA SINTETICA
1500 UN
COM MINERAL
ABRASIVO 125 MM X
87 MM X 22 MM
FILME PVC 0,28X100M 50
RL

37

linear
alquilbenzeno
sulfônico,
tensoativo
aniônico, hidróxido de
sódio, lauril éter sulfato
de sódio, alcalinizante,
espessantes
conservante
corante
veiculo, galão de 5
litros.
base
de
plástico
reforçado e serdas
resistente
Plastica tipo bola com
suporte
vassoura
sanitaria com cerdas
lisas
e
formato
anatômico que acessa
todos os cantos, cabo
e cepa de plástico
durável e higienica .
esponja de poliuretano,
abrasivo fibra sintética,
agente anti-microbiana.
Pacote
individual
110mm x 75 mm x 20
mm
composição
aço
carbono, embalagem
com 8 unidades 60 g
(Bom Bril)
fibra sintética com
mineral
abrasivo
260mm x 102 mm x
14mm
fibra sintética com
mineral
abrasivo
260mm x 102 mm x
8,6mm
fibra sintética com
mineral
abrasivo
125mm x 87 mm x
22mm
rolo com 28 cm x
100mm esticavel alem
de ser atóxico, inodoro
e
apresentar
transparência e brilho,
garante alto poder de
44

38

FILME PVC 300
METROS

90

ROLO

39

FILTRO DE CAFÉ 103 850

CX

40

FLANELA 38X58

600

UN

41

FOSFORO 1X10

150

MC

42

GUARDANAPO PAPEL 4000 PCT
30X30 50UN

43

HIPOCLORITO DE
SODIO 12% 2L

4500 UN

44

HIPOCLORITO DE
SODIO 12% 5L

4800 GL.

45

ISQUEIRO

50

UN

46

LAVA AZULEJO

400

UN

vedação e resistência
à perfuração.
rolo com 28 cm x
300mm esticavel alem
de ser atóxico, inodoro
e
apresentar
transparência e brilho,
garante alto poder de
vedação e resistência
à perfuração.
único com microfuros
e duplo costura 100%
fibras
celulósicas,
caixa
com
30
unidades.
confeccionada 100%
algodão medinda 38
cm x 58 cm .
composição:
fósforo
amorfo/clorato
de
potássio/aglutinantes,
pacote com 20 maços
com 10 caixas com
quarenta fosforo.
folhas simples 100%
fibras naturais 30cm x
30cm, pacote com 50
unidades.
hipoclorito de sódio
2,5%
m/l
NaCloAlcalidade residual de
0,5 a 10,0 g/l NaOH
Ferro 3,0 mg/l Fé
frasco de 2 litros
hipoclorito de sódio
2,5%
m/l
NaCloalcalidade residual de
0,5 a 10,0 g/l NaOH
Ferro 3,0 mg/l Fé galão
de 5 litros
acende 3.000 vezes
selo holográfico do
inetro que garante
originalidade,
qualidade e segurança
colorido
base
plástica
rosqueavel,
colado
45

47

LAVA ROUPAS 5L

2800 GL.

48

LIMPA FORNO 250GR 36

UN

49

LUSTRA MOVEIS 200 200
ML

FR

50

LUVA DE LATEX G

100

CX

51

LUVA DE VINIL G

100

CX

com cola especial em
um
esponjão
de
espuma
e
fibra
abrasiva,produto
eficiente para limpeza
de pisos e azulejos em
geral proporciona 6
rosqueamento
com
cabo
Composição,
ácido
sulfônico,lauril
éter
sulfato
de
sódio,
nonilfenol
etoxilado,
alcalinizante,
espessantes,
opacificante, polimero
acrilico, conservante,
fragrancia, corante e
água, ativo galão de 5
litros
desincrustante alcalino
remove gordura sem
precisar
raspar
evitando a danificação
do forno, remove até
gordura mais dificeis,
com aplicador interno
frasco de 250 g.
composição:
cera
microcristalina,
óleo
parafinico,
silicone,
alcalinizantes,
espessante,
tensoativos
nãoionicos, conservante,
solvente
alifático,
fragrância e água,
embalagem com 200
ml.
confeccionada
em
borracha natural 100%
latex, lisa, ambidestra,
não esteril com pó
bioabsorvível
caixa
c/100
confeccionada em vinil,
lisa
,transparente,
ambidestra, com pó
46

52

LUVA LATEX G

900

PAR

53

LUVA LATEX M

1100 PAR

54

LUVA LATEX P

450

PAR

caixa c/100
Tamanho G em látex
de borracha natural,
tipo doméstica, possui
superfície
antiderrapante
em
relevo,
forrada
internamente
com
flocos de algodão, com
bainha.Aprovado para
proteção das mãos do
usuário contra umidade
proveniente
de
operações com o uso
de água
e contra
produtos quimicos tais
como
detergentes,
sabão e similares,
pacote individual na
cor amarela.
Tamanho M, em látex
de borracha natural,
tipo doméstica, possui
superfície
antiderrapante
em
relevo,
forrada
internamente
com
flocos de algodão, com
bainha.Aprovado para
proteção das mãos do
usuário contra umidade
proveniente
de
operações com o uso
de água
e contra
produtos quimicos tais
como
detergentes,
sabão e similares,
pacote individual na
cor amarela.
Tamanho P, em látex
de borracha natural,
tipo doméstica, possui
superfície
antiderrapante
em
relevo,
forrada
internamente
com
flocos de algodão, com
bainha. Aprovado para
47

55

LUVA PLASTICA
600
DESCARTAVEL C/100

PC

56

MASCARA
C/ELASTICO C/100

200

PCT

57

MULTI USO 5 LTS

1400 GL.

58

MULTINSETICIDA
300ML

600

FR

59

PA PLASTICA
450
GRANDE COM CABO
LONGO

UN

60

PALITO DE DENTE
C/100

CX

20

proteção das mãos do
usuário contra umidade
proveniente
de
operações com o uso
de água
e contra
produtos quimicos tais
como
detergentes,
sabão e similares,
pacote individual na
cor amarela.
confeccionada
em
filme de polietileno de
alta
densidade,
transparente é indicada
nas
operações
e
manipulação
de
alimentos em geral
pocotes
com
100
unidades,
tamanho
único
tripla age com uma
barreira
fisica
à
propagação
de
bacteria,100%
de
polipropileno, isenta de
fibra de vidro, não
inflamável
pacotes
com 100 unidades
tensoativo
aniônico,
sequestrante
alcalinizantes,
solvente,
essência
corante veiculo aquoso
de 5 litros (veja).
ingredientes
ativos:
imiprotrina0,020%,
permetrina0,050%,
esbiotrina
0,100%
solventes, atioxidante,
emulsificante
e
propelente, frasco com
300 ml.
material sintético PP,
pigmento e
metal,
largura da pá 8,5 cm
com cabo de 90 cm
confeccionado
de
bambu,maior
48

61

PANO DE CHAO
XADREZ

2000 UN

62

PANO DE PRATO

800

UN

63

PANO MULTIUSO
300MTS

60

RL

64

PANO MULTIUSO C/05 1000 PCT

65

PAPEL ALUMINIO 100 60
MTS

ROLO

66

PAPEL HIGIENICO 8 X 450
300 MTS

CX

67

PAPEL HIGIENICO
FOLHA DUPLA 30M
16X4

68

PAPEL INTERFOLHA 5000 PC
C/1000

69

PAPEL TOALHA 1X2

150

PCT

70

PRENDEDOR DE
ROUPAS

100

PCT

1500 FD

resistência à quebra
produto caixa com 100
unidades
tecido xadrez, feito em
sacaria 100 % algodão
de excelente qualidade
, costura dupla 80cm x
60cm.
pano alvejado 100%
algodão com bainha
branco 66 x 40 cm.
composição:
70%
viscose 30% poliéster
tipo perflex 300 x 30
picotado, Produto não
perecível
composição:
70%
viscose 30% poliéster
60 cm x 33 cm,
Produto não perecível,
Pacote
com
05
unidades.
papel alumínio 100m x
30cm, Especial para
proteger e embalar,
Embalagem individual.
de
alta
qualidade
100% celulose virgem
10cm x 300 metros,
caixa com 8 rolos
de
alta
qualidade
100% celulose virgem
pacote com 8 rolos de
10cm x 300 metros,
caixa com 8 rolos
com alta qualidade
100% celulose virgem
medindo 20,5 cm x 22
cm pacote com 1000
unidades, com alto
poder de absorção .
multiuso branca para
cozinha,folha
dupla
22cm x 20cm em
pacote com 2 rolos .
feito com madeira de
reflorestamento e aço
galvanizado resistente
49

71

REFIL DE RODO 1
MTS
REFIL DE RODO 60
CM
REFIL DE RODO 80
CM
REMOVEDOR 1L

30

UN

40

UN

40

UN

200

FR

75

RODO DE ALUMINIO
100CM C/CABO

24

UN

76

RODO DE ESPUMA
PARA CERA

12

PC

77

RODO DE PIA
PLASTICO

40

UND.

78

RODO PLASTICO
40CM C/CABO

300

UN

72
73
74

e duradouro 50 x 20
pacotes individual com
12 unidades
confeccionada
em
borracha dupla
confeccionada
em
borracha dupla
confeccionada
em
borracha dupla
composição
hidrocarboneto alifático
saturado e fragrância
lavanda frasco de 1
litro (Tipo bufalo)
100 cm, cabo em
alumínio de 1,5 cm
base
de
alumínio
polido
de
alta
resistência suporte de
alumínio polido fixação
de cabo.
com base de madeira
com espuma de alta
qualidade, que permite
o uso de cera em
superficies lisas com
30 cm com cabo
revestido de plástico.
Plastico com qualidade
facilita a secagem da
pia
com
exclusivo
raspador,
pega
anatômica a borracha
não embolora 14 cm
40 cm cabo em
madeira de 1,50 cm
base
de
plastico
puxam
e
secam
simultaneamente
a
água acumulada, pois
possuem
duas
borrachas macias
e
flexiveis feitas em EVA,
o cepo e contém
garras pontiagudas nas
laterais para melhor
fixação do pano de
chão.
50

79

RODO PLASTICO
60CM C/CABO

80

UND.

80

SABAO EM BARRA
C/05

120

PCT

81

SABAO EM PO 01 KG 300

CX

82

SABONETE ANTI
SEPTICO 5L

GL.

15

60 cm cabo em
madeira de 1,50 cm
base
de
plastico
puxam
e
secam
simultaneamente
a
água acumulada, pois
possuem
duas
borrachas macias
e
flexiveis feitas em EVA,
o cepo e contém
garras pontiagudas nas
laterais para melhor
fixação do pano de
chão.
Composição sabão de
ácidos graxos de coco,
babaçu,ácido graxos
de sebo, ácido graxos
de
soja,codjuvante,glicerin
,agente
antiredepositante e água
,pacote
com
5
unidades de 200 g
Tensoativo aniônicos,
coadjuvantes,corantes,
enzimas
branqueadoras óptico,
fragrância,
contem
alquil
benzeno
sulfonato
sódio
tensoativo
biodegradavel
em
caixa de 1 kg.
sabonete
liquido
antisseptico
0,5%
elimina 99,99% das
bacterias,
recomendado
para
lavagem correta das
mãos possui eficacia
contra uma ampla faixa
de
bacterias,
desenolvido
para
utilizado
por
profissionais
na
manipulação
de
alimentos, não agride a
51

83

SABONETE EM
BARRA

50

84

SABONETE LIQUIDO 5 800
LTS.

GL.

85

SACO DE LIXO AZUL 60
100 L

PCT

86

SACO DE LIXO
BRANCO 100 L

PCT

180

UN

pele, pois possui PH
neutro.
Sabonete
cremoso,
composto de gordura
animal
e
vegetal,
fragrância, dióxido de
titânio,
óleo
de
amendoas,
etileno
diamino
tetracético
dissódico,
ácido
etidrõnico, butil hidroxi
tolueno, óxido de ferro
hidratado e óxido de
ferro.
teor
de
volátris:16%.
Acondicionado
em
caixas
de
papel
resistente
com
1
unidade
cada,
em
barras de 80 g. Prazo
de validade de 2 anos
a partir da data de
fabricação.
composição: lauril éter
sulfato
de
sódio,
cocoamida
propilbetaina,
espessante, emoliente,
corante, essência de
erva
doce
,
conservante e veiculo,
galão de 5 litros.
reforçado
azul
capacidade para 100
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
Capacidade
100
litros para residuos
hospitalar e infectantes
e
toxicos,
com
simbologia e registro
na ABNT e anvisa.
Elaborado com matéria
prima 100% virgem,
absolutamente dentro
dos padrões ABNT.
Pacotes
com
100
52

87

SACO DE LIXO
BRANCO 30 L

150

PCT

88

SACO DE LIXO
BRANCO 50 L

130

PCT

89

SACO DE LIXO PRETO 600
100 L P4

PCT

90

SACO DE LIXO PRETO 460
20 L

PCT.

91

SACO DE LIXO PRETO 120
200 L P7

PCT

92

SACO DE LIXO PRETO 450
40 L

PCT

93

SACO DE LIXO PRETO 480
60 L P2

PCT

unidades.
Capacidade 30 litros
para
residuos
hospitalar e infectantes
e
toxicos,
com
simbologia e registro
na ABNT e anvisa.
Elaborado com matéria
prima 100% virgem,
absolutamente dentro
dos padrões ABNT.
Pacotes
com
100
unidades.
Capacidade 50 litros
para
residuos
hospitalar e infectantes
e
toxicos,
com
simbologia e registro
na ABNT e anvisa.
Elaborado com matéria
prima 100% virgem,
absolutamente dentro
dos padrões ABNT.
Pacotes
com
100
unidades.
reforçado
preto
capacidade para 100
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 20
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 200
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 40
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 60
litros Pacotes com 100
53

94

SANITIZANTE PARA
VERDURAS 1 KG.

50

UN

95

SAPONACEO
CREMOSO 300ML

350

FR

96

SHAMPOO INF. 480ML 500

FR

97

TALCO BEBE 200GRS 150

FR

98

TOUCA SANFONADA 300
C/100

PC

unidades (material não
reciclado).
ácido
tricloroisocianúrico,
cloreto
de
sódio,
carbonato de sódio,
principio ativo ácido
tricloroisocianúrico 6%
em pó Pote de 1 kg
Composição:
linear
alquibenzeno sulfonato
de sódio coadjuvante ,
espessante,
alcalinizantes,
abrasivo, preservante,
essência e veiculo
frasco com 300 ml (cif).
com formula suave
dermatologicamente
testado
com
ph
balanceado,
especialmente
desenvolvida
para
criança frasco com 480
ml
composto de talco e
fragrância, embalado
em frasco plástico,
indicado
para
perfumar, refrescar e
proteger a pele do
bebê previnindo contra
assaduras:
produto
sujeito a verificação no
ato da entrga aos
procedimentos ADM.
determinados
pela
anvisa.
em TNT sanfonada e
confeccionada
em
tecido-nãotecido
(TNT) hidrofóbico e
100%
polipropileno
tecido
de
alta
permeabilidade
com
elástico,
hipoalergência, pacote
com 100 unidades.
54

99

VASSOURA CAIPIRA 400
C/CABO

UN

100

VASSOURA NYLON
COM CABO

UN

101

VASSOURA PIACAVA 80
SINTÉTICA COM
CABO

700

UN

Amarração
perfeita
com 3 costuras com
cabo em madeira leve
34 x 46x 6 cm
Composição rotulada,
suporte:
PP
polipropileno, capa e
sobrecapa:PP
polipropileno,
monofilamento:Pet
políester,
cabo
universal de madeira
(plastificado
e
polietileno) com rosca
universal e pendurador
giratório ( rosca e
pendurador
em
polipropileno)
Confeccionada
piaçava sintética

em

1. Declaramos que os materiais estão de acordo o Anexo I do Edital e com as normas,
padrões e especificações brasileiros de fabricação.
2. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão
Presencial para Registro de Preços nº. .......................
3. Declaramos que os valores propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados
através de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, estando incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: combustíveis, transportes ou fretes, tributos
de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas
com o fornecimento do objeto da licitação em referência.
Local, data e assinatura.
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(em papel timbrado do licitante)
ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial nº ___/2018
Processo de Licitação nº ____/2018
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de materiais de limpeza, higiene e
descartáveis para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP

A empresa ____________________________________, com sede na
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de
______________,
CNPJ
nº
____________________,
Inscrição
Estadual
nº
___________________, credencia o Senhor _______________________________, CPF nº
__________________, RG nº ___________________, para representá-la no Pregão
Presencial nº ___/2018, referente ao Processo de Licitação nº __/2018, tendo por objeto
o registro de preços para aquisição futura de materiais de limpeza, higiene e descartáveis
para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP, podendo praticar todos os
atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para formular lances verbais,
negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à
renúncia ou desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos, notificações
e assinar atas.
Atenciosamente,
____________, ___ de _____________ de 2019.
____________________________________
(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ
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(em papel timbrado do licitante)
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP
(somente para as empresas ME ou EPP)
Pregão Presencial nº ___/2018
Processo de Licitação nº ____/2018
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de materiais de limpeza, higiene e
descartáveis
A empresa ________________________________, portadora do CNPJ
n°_______________, com sede na _____________________________, cidade __________
estado de________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra como ME( )
ou EPP( ) e não contraria nenhuma das disposições da LC 123/06, com suas alterações
posteriores, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório em referência, conforme disposição contida no presente
Edital.
Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.
___________, ____ de ____________ de 2019.

____________________________________
(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ
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(em papel timbrado do licitante)
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº ___/2018
Processo de Licitação nº ____/2018
Objeto: Registro de preços para aquisição futura de materiais de limpeza, higiene e
descartáveis.
A empresa ____________________________________, com sede na
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº
___________________,
através
de
seu
representante
legal,
___________________________,
CPF
nº
__________________,
RG
nº
___________________, interessada em participar do processo de licitação em referência,
DECLARA, sob as penas da lei, o pleno atendimento dos requisitos de habilitação, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como que até a presente data não
existe impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.
____________, ___ de _____________ de 2019.

___________________________________
(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ
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(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Presencial nº __/2018
Processo de Licitação nº ___/2018
Objeto: Registro de preços para aquisição futura de materiais de limpeza, higiene e
descartáveis.

A empresa ____________________________________, com sede na
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº
___________________,
através
de
seu
representante
legal,
___________________________,
CPF
nº
__________________,
RG
nº
___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz ( ).
____________, ___ de _____________ de 2019.
____________________________________
(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ
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ANEXO VII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. ..../2018

O MUNICÍPIO DE BADY BASSITT, inscrito no CNPJ sob nº
45.093.267/0001-45, com sede administrativa na Rua Camilo de Moraes, 475, representada
neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor ______________, brasileiro, portador da
Cédula
de Identidade ( R G ) n º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , inscrito no CPF/RF s o b
nº______, considerando o resultado do Pregão Presencial nº ____/2018, cujo objeto se
constitui no Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais de limpeza,
higiene e descartáveis para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP,
RESOLVE, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, no Decreto Municipal nº
1752/06, registrar os preços da empresa ____________, com sede no ___________,
telefone nº ___________, fax nº __________, representada por seu _________, o Sr.
_________________, brasileiro, __________, residente e domiciliado em _____________,
RG nº _____________, CPF nº __________________, segundo a seguinte classificação por
item alcançada no procedimento licitatório em referência, observadas as condições do edital
que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:
Item Descrição do Produto Qte

Unid. Especificação

1

ACENDEDOR DE
FOGAO

80

2

ALCOOL 70%

3000 LT

3

ALCOOL 92,8%

36

4

ALCOOL GEL 70% 5L 400

GL.

5

ALCOOL GEL COM
VALVULA PUP

UN

80

UN

LT

Marca Valor Valor
unitário Total

Acendedor a pedra,
com cabo plástico, tipo
manual
Álcool etílico e água
deionizada de 1 litros,
caixa com 12 unidades
92.8%
etílico
hidratado frasco de 1
litos caixa com 12
unidades
Álcool
em
Gel,
antisséptico, aloe vera,
70% Higienizante para
as mãos, galão de 5
litros
Álcool
em
Gel,
antisséptico, aloe vera,
70% Higienizante para
as mãos, frascos com
500 g, com bico
60

6

AMACIANTE DE
ROUPA

7

BALDE PLASTICO 15 60
LTS.
BOBINA PLASTICA
60
20X30

UNDS.

9

BOBINA PLASTICA 25 60
X 35

RL

10

BOBINA PLASTICA
30X40

RL

11

BOBINA PLASTICA 35 60
X 50

8

504

60

GL.

RL

ROLO

dosador
(valvula
pump.)
Amaciante de roupa
composição cloreto de
dialquil
dimetil
amõnio,coadjuvante,ac
idulante, preservante,
corante perfume e
água galão de 5 litros,
caixas com 4 unidades
plastico resistente com
capacidade de 15 litros
picotada na medida
20x30
reforçada
densidade e excelente,
qualidade
material
polietileno virgem de
alta
densidade
e
excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 1
Kg
picotada na medida
25x35
reforçada
densidade e excelente,
qualidade
material
polietileno virgem de
alta
densidade
e
excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 2
Kg
picotada na medida
30x40
reforçada
densidade e excelente
qualidade
material
polietileno
virgemde
alta
densidade
e
excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 3
kg
picotada na medida
35x50
reforçada
densidade e excelente
qualidade
material
polietileno
virgemde
alta
densidade
e
61

12

BOBINA PLASTICA
40X60

130

RL

13

BORRIFADOR
PLASTICO 500ML

80

UN

14

BRILHA ALUMINIO 5
LITROS

80

GL.

15

BUCHA DE BANHO

1500 UN

16

CERA LIQUIDA
INCOLOR

320

GL.

excelente
qualidade
para
contato
com
alimentos rolo com 7
kg
picotada na medida 40
x 60 reforçada
em
material
polietileno
virgem
de
alta
densidade e excelente
qualidade para contato
com alimentos rolo
com 10 kg
recipiente em plástico
com
gatilho
com
capacidade de 500 ml
limpa alumínio liquido,
de
5
litros
especificação
do
produto: composição
básica: tenso ativo
aniônico,
sulfônico;
conservante,
abrasivos, corante e
veículo; tipo liquido;
com validade de 2
anos;
acondicionado
em frasco plástico,
contendo
5
litros
registro
na
ANVISA/MS.
composição
espuma
de poliuretano, febra
sintética,
pigmento,
adesivo sintético base
d´agua, resina sintética
e mineral 20 x 12 x 3
m
cera
de
alta
performance
e
durabilidade exclusiva
propriedade realce que
da mais vida e realça
as cores, plasticante,
alcalinizado
emulsificantes,
formadores de filme,
coadjunvantes,
fragancia , veiculo e
62

17

CESTO TELADO 15
LTS
COADOR DE PANO

80

UND.

100

UN

19

CONDICIONADOR
INFANTIL 480ML

500

FR

20

COPO DESC.P/AGUA 1100 CX
180ML.C/2500 UN

21

COPO DESCARTAVEL 210
P/CAFE 50ML
C/5000UN

CX

22

CREME DE PENTEAR 300
CABELO INF.300ML.

FR

23

DEDEIRA C/100

PCT

24

DESENGORDURANTE 150
COM AMONIO ATIVO

18

20

UN

corante frasco de 5
litros
plastico resistente com
capacidade de 15 litros
Coador
em
malha
alvejada confeccionada
com fios 100% algodão
aste de metal leve,
plastico
de
revestimento,
circunferencia 20,5 cm
com formula suave
dermatologicamente
testado
com
pH
balanceado,
especialmente
desenvolvida
para
criança frasco com 480
ml
material polipropileno
(PP)
atóxico
capacidade de 180 ml
caixa
com
2.500
unidades.
material polipropileno
(PP)
atóxico
capacidade de 50 ml
caixa
com
5.000
unidades.
com
filtro
solar,
dermatologicamente
testado, sem enxague
com
um
delicioso
cheirinho que ajuda a
desembaraça os fios
formula suave com pH
neutro que não arde
nos olhos frascos com
300 ml
confeccionada
em
latex natural, leitosa,
sem
talco,
tipo
industrial, descartável
pacote
com
100
unidades
tamanho
único
hidróxido de amônio,
tensoativo
aniônico,
63

25

DESINFECTANTE
CONCENTRADO A
BASE DE
QUARTÉNARIO

80

GL.

26

DESINFETANTE 5 LTS 2500 GL.

27

DESODORIZADOR DE 400
AMBIENTE

28

DETERGENTE
NEUTRO 500ML

4000 FR

29

DETERGENTE
NEUTRO 5L

1000 GL.

FR

tensoativo não iônico,
neutralizante,adjuvante
,coadjuvante,carga,
conservante,corante,
fragrância citrus e àgua
frasco de 750 ml
(Amonix)
cloreto de alquil dimetil
benzil
amônio
,sequestrante
e
corante ,principio ativo
cloreto
de
cocobenzilalquildimetil
e
1-decaminum,Ndecil-N,
Ndimetil,cloreto 6,4%
bomba de 20 litros
Registro MS.
bactericida a base de
quartenário de amônio
para vasos sanitários,
ralos
pisos
(desinfetante
e
desodorizante) galão
de 5 litros.
composição
ingrediente
ativo,
benzoato de sódio,
borato
de
sódio,
fragrância
e
propelentes
embalagem 400ml.
composição
acido
linear
alquilbenzeno
sulfônico,
tensoativo
aniônico, hidróxido de
sódio, lauril éter sulfato
de sódio, alcalinizante,
espessantes
conservante
corante
veiculo, frascos de 500
ml.
composição
acido
linear
alquilbenzeno
sulfônico,
tensoativo
aniônico, hidróxido de
sódio, lauril éter sulfato
de sódio, alcalinizante,
64

30

ESCOVA DE ROUPA
NYLON

100

UN

31

ESCOVA SANITARIA
COM SUPORTE

80

UNDS.

32

ESPONJA DUPLA
FACE

6200 UN.

33

ESPONJA LA DE ACO 700
8X1

PC

34

FIBRA DE LIMPEZA
700
PESADA 260 X 102 X
14

UN

35

FIBRA LIMPEZA
500
PESADA 260 X 102 X
8,6

UN

36

FIBRA SINTETICA
1500 UN
COM MINERAL
ABRASIVO 125 MM X
87 MM X 22 MM
FILME PVC 0,28X100M 50
RL

37

38

FILME PVC 300
METROS

90

ROLO

espessantes
conservante
corante
veiculo, galão de 5
litros.
base
de
plástico
reforçado e serdas
resistente
Plastica tipo bola com
suporte
vassoura
sanitaria com cerdas
lisas
e
formato
anatômico que acessa
todos os cantos, cabo
e cepa de plástico
durável e higienica .
esponja de poliuretano,
abrasivo fibra sintética,
agente anti-microbiana.
Pacote
individual
110mm x 75 mm x 20
mm
composição
aço
carbono, embalagem
com 8 unidades 60 g
(Bom Bril)
fibra sintética com
mineral
abrasivo
260mm x 102 mm x
14mm
fibra sintética com
mineral
abrasivo
260mm x 102 mm x
8,6mm
fibra sintética com
mineral
abrasivo
125mm x 87 mm x
22mm
rolo com 28 cm x
100mm esticavel alem
de ser atóxico, inodoro
e
apresentar
transparência e brilho,
garante alto poder de
vedação e resistência
à perfuração.
rolo com 28 cm x
300mm esticavel alem
de ser atóxico, inodoro
65

39

FILTRO DE CAFÉ 103 850

CX

40

FLANELA 38X58

600

UN

41

FOSFORO 1X10

150

MC

42

GUARDANAPO PAPEL 4000 PCT
30X30 50UN

43

HIPOCLORITO DE
SODIO 12% 2L

4500 UN

44

HIPOCLORITO DE
SODIO 12% 5L

4800 GL.

45

ISQUEIRO

50

UN

46

LAVA AZULEJO

400

UN

e
apresentar
transparência e brilho,
garante alto poder de
vedação e resistência
à perfuração.
único com microfuros
e duplo costura 100%
fibras
celulósicas,
caixa
com
30
unidades.
confeccionada 100%
algodão medinda 38
cm x 58 cm .
composição:
fósforo
amorfo/clorato
de
potássio/aglutinantes,
pacote com 20 maços
com 10 caixas com
quarenta fosforo.
folhas simples 100%
fibras naturais 30cm x
30cm, pacote com 50
unidades.
hipoclorito de sódio
2,5%
m/l
NaCloAlcalidade residual de
0,5 a 10,0 g/l NaOH
Ferro 3,0 mg/l Fé
frasco de 2 litros
hipoclorito de sódio
2,5%
m/l
NaCloalcalidade residual de
0,5 a 10,0 g/l NaOH
Ferro 3,0 mg/l Fé galão
de 5 litros
acende 3.000 vezes
selo holográfico do
inetro que garante
originalidade,
qualidade e segurança
colorido
base
plástica
rosqueavel,
colado
com cola especial em
um
esponjão
de
espuma
e
fibra
abrasiva,produto
eficiente para limpeza
66

47

LAVA ROUPAS 5L

2800 GL.

48

LIMPA FORNO 250GR 36

UN

49

LUSTRA MOVEIS 200 200
ML

FR

50

LUVA DE LATEX G

100

CX

51

LUVA DE VINIL G

100

CX

52

LUVA LATEX G

900

PAR

de pisos e azulejos em
geral proporciona 6
rosqueamento
com
cabo
Composição,
ácido
sulfônico,lauril
éter
sulfato
de
sódio,
nonilfenol
etoxilado,
alcalinizante,
espessantes,
opacificante, polimero
acrilico, conservante,
fragrancia, corante e
água, ativo galão de 5
litros
desincrustante alcalino
remove gordura sem
precisar
raspar
evitando a danificação
do forno, remove até
gordura mais dificeis,
com aplicador interno
frasco de 250 g.
composição:
cera
microcristalina,
óleo
parafinico,
silicone,
alcalinizantes,
espessante,
tensoativos
nãoionicos, conservante,
solvente
alifático,
fragrância e água,
embalagem com 200
ml.
confeccionada
em
borracha natural 100%
latex, lisa, ambidestra,
não esteril com pó
bioabsorvível
caixa
c/100
confeccionada em vinil,
lisa
,transparente,
ambidestra, com pó
caixa c/100
Tamanho G em látex
de borracha natural,
tipo doméstica, possui
superfície
67

53

LUVA LATEX M

1100 PAR

54

LUVA LATEX P

450

PAR

antiderrapante
em
relevo,
forrada
internamente
com
flocos de algodão, com
bainha.Aprovado para
proteção das mãos do
usuário contra umidade
proveniente
de
operações com o uso
de água
e contra
produtos quimicos tais
como
detergentes,
sabão e similares,
pacote individual na
cor amarela.
Tamanho M, em látex
de borracha natural,
tipo doméstica, possui
superfície
antiderrapante
em
relevo,
forrada
internamente
com
flocos de algodão, com
bainha.Aprovado para
proteção das mãos do
usuário contra umidade
proveniente
de
operações com o uso
de água
e contra
produtos quimicos tais
como
detergentes,
sabão e similares,
pacote individual na
cor amarela.
Tamanho P, em látex
de borracha natural,
tipo doméstica, possui
superfície
antiderrapante
em
relevo,
forrada
internamente
com
flocos de algodão, com
bainha. Aprovado para
proteção das mãos do
usuário contra umidade
proveniente
de
operações com o uso
de água
e contra
68

55

LUVA PLASTICA
600
DESCARTAVEL C/100

PC

56

MASCARA
C/ELASTICO C/100

200

PCT

57

MULTI USO 5 LTS

1400 GL.

58

MULTINSETICIDA
300ML

600

FR

59

PA PLASTICA
450
GRANDE COM CABO
LONGO

UN

60

PALITO DE DENTE
C/100

20

CX

61

PANO DE CHAO
XADREZ

2000 UN

produtos quimicos tais
como
detergentes,
sabão e similares,
pacote individual na
cor amarela.
confeccionada
em
filme de polietileno de
alta
densidade,
transparente é indicada
nas
operações
e
manipulação
de
alimentos em geral
pocotes
com
100
unidades,
tamanho
único
tripla age com uma
barreira
fisica
à
propagação
de
bacteria,100%
de
polipropileno, isenta de
fibra de vidro, não
inflamável
pacotes
com 100 unidades
tensoativo
aniônico,
sequestrante
alcalinizantes,
solvente,
essência
corante veiculo aquoso
de 5 litros (veja).
ingredientes
ativos:
imiprotrina0,020%,
permetrina0,050%,
esbiotrina
0,100%
solventes, atioxidante,
emulsificante
e
propelente, frasco com
300 ml.
material sintético PP,
pigmento e
metal,
largura da pá 8,5 cm
com cabo de 90 cm
confeccionado
de
bambu,maior
resistência à quebra
produto caixa com 100
unidades
tecido xadrez, feito em
sacaria 100 % algodão
69

62

PANO DE PRATO

800

UN

63

PANO MULTIUSO
300MTS

60

RL

64

PANO MULTIUSO C/05 1000 PCT

65

PAPEL ALUMINIO 100 60
MTS

ROLO

66

PAPEL HIGIENICO 8 X 450
300 MTS

CX

67

PAPEL HIGIENICO
FOLHA DUPLA 30M
16X4

68

PAPEL INTERFOLHA 5000 PC
C/1000

69

PAPEL TOALHA 1X2

150

PCT

70

PRENDEDOR DE
ROUPAS

100

PCT

71

REFIL DE RODO 1
MTS

30

UN

1500 FD

de excelente qualidade
, costura dupla 80cm x
60cm.
pano alvejado 100%
algodão com bainha
branco 66 x 40 cm.
composição:
70%
viscose 30% poliéster
tipo perflex 300 x 30
picotado, Produto não
perecível
composição:
70%
viscose 30% poliéster
60 cm x 33 cm,
Produto não perecível,
Pacote
com
05
unidades.
papel alumínio 100m x
30cm, Especial para
proteger e embalar,
Embalagem individual.
de
alta
qualidade
100% celulose virgem
10cm x 300 metros,
caixa com 8 rolos
de
alta
qualidade
100% celulose virgem
pacote com 8 rolos de
10cm x 300 metros,
caixa com 8 rolos
com alta qualidade
100% celulose virgem
medindo 20,5 cm x 22
cm pacote com 1000
unidades, com alto
poder de absorção .
multiuso branca para
cozinha,folha
dupla
22cm x 20cm em
pacote com 2 rolos .
feito com madeira de
reflorestamento e aço
galvanizado resistente
e duradouro 50 x 20
pacotes individual com
12 unidades
confeccionada
em
borracha dupla
70

72

REFIL DE RODO 60
CM
REFIL DE RODO 80
CM
REMOVEDOR 1L

40

UN

40

UN

200

FR

75

RODO DE ALUMINIO
100CM C/CABO

24

UN

76

RODO DE ESPUMA
PARA CERA

12

PC

77

RODO DE PIA
PLASTICO

40

UND.

78

RODO PLASTICO
40CM C/CABO

300

UN

79

RODO PLASTICO
60CM C/CABO

80

UND.

73
74

confeccionada
em
borracha dupla
confeccionada
em
borracha dupla
composição
hidrocarboneto alifático
saturado e fragrância
lavanda frasco de 1
litro (Tipo bufalo)
100 cm, cabo em
alumínio de 1,5 cm
base
de
alumínio
polido
de
alta
resistência suporte de
alumínio polido fixação
de cabo.
com base de madeira
com espuma de alta
qualidade, que permite
o uso de cera em
superficies lisas com
30 cm com cabo
revestido de plástico.
Plastico com qualidade
facilita a secagem da
pia
com
exclusivo
raspador,
pega
anatômica a borracha
não embolora 14 cm
40 cm cabo em
madeira de 1,50 cm
base
de
plastico
puxam
e
secam
simultaneamente
a
água acumulada, pois
possuem
duas
borrachas macias
e
flexiveis feitas em EVA,
o cepo e contém
garras pontiagudas nas
laterais para melhor
fixação do pano de
chão.
60 cm cabo em
madeira de 1,50 cm
base
de
plastico
puxam
e
secam
simultaneamente
a
71

80

SABAO EM BARRA
C/05

120

PCT

81

SABAO EM PO 01 KG 300

CX

82

SABONETE ANTI
SEPTICO 5L

15

GL.

83

SABONETE EM
BARRA

50

UN

água acumulada, pois
possuem
duas
borrachas macias
e
flexiveis feitas em EVA,
o cepo e contém
garras pontiagudas nas
laterais para melhor
fixação do pano de
chão.
Composição sabão de
ácidos graxos de coco,
babaçu,ácido graxos
de sebo, ácido graxos
de
soja,codjuvante,glicerin
,agente
antiredepositante e água
,pacote
com
5
unidades de 200 g
Tensoativo aniônicos,
coadjuvantes,corantes,
enzimas
branqueadoras óptico,
fragrância,
contem
alquil
benzeno
sulfonato
sódio
tensoativo
biodegradavel
em
caixa de 1 kg.
sabonete
liquido
antisseptico
0,5%
elimina 99,99% das
bacterias,
recomendado
para
lavagem correta das
mãos possui eficacia
contra uma ampla faixa
de
bacterias,
desenolvido
para
utilizado
por
profissionais
na
manipulação
de
alimentos, não agride a
pele, pois possui PH
neutro.
Sabonete
cremoso,
composto de gordura
animal
e
vegetal,
72

84

SABONETE LIQUIDO 5 800
LTS.

GL.

85

SACO DE LIXO AZUL 60
100 L

PCT

86

SACO DE LIXO
BRANCO 100 L

180

PCT

87

SACO DE LIXO
BRANCO 30 L

150

PCT

fragrância, dióxido de
titânio,
óleo
de
amendoas,
etileno
diamino
tetracético
dissódico,
ácido
etidrõnico, butil hidroxi
tolueno, óxido de ferro
hidratado e óxido de
ferro.
teor
de
volátris:16%.
Acondicionado
em
caixas
de
papel
resistente
com
1
unidade
cada,
em
barras de 80 g. Prazo
de validade de 2 anos
a partir da data de
fabricação.
composição: lauril éter
sulfato
de
sódio,
cocoamida
propilbetaina,
espessante, emoliente,
corante, essência de
erva
doce
,
conservante e veiculo,
galão de 5 litros.
reforçado
azul
capacidade para 100
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
Capacidade
100
litros para residuos
hospitalar e infectantes
e
toxicos,
com
simbologia e registro
na ABNT e anvisa.
Elaborado com matéria
prima 100% virgem,
absolutamente dentro
dos padrões ABNT.
Pacotes
com
100
unidades.
Capacidade 30 litros
para
residuos
hospitalar e infectantes
e
toxicos,
com
73

88

SACO DE LIXO
BRANCO 50 L

130

PCT

89

SACO DE LIXO PRETO 600
100 L P4

PCT

90

SACO DE LIXO PRETO 460
20 L

PCT.

91

SACO DE LIXO PRETO 120
200 L P7

PCT

92

SACO DE LIXO PRETO 450
40 L

PCT

93

SACO DE LIXO PRETO 480
60 L P2

PCT

94

SANITIZANTE PARA
VERDURAS 1 KG.

UN

50

simbologia e registro
na ABNT e anvisa.
Elaborado com matéria
prima 100% virgem,
absolutamente dentro
dos padrões ABNT.
Pacotes
com
100
unidades.
Capacidade 50 litros
para
residuos
hospitalar e infectantes
e
toxicos,
com
simbologia e registro
na ABNT e anvisa.
Elaborado com matéria
prima 100% virgem,
absolutamente dentro
dos padrões ABNT.
Pacotes
com
100
unidades.
reforçado
preto
capacidade para 100
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 20
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 200
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 40
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
reforçado
preto
capacidade para 60
litros Pacotes com 100
unidades (material não
reciclado).
ácido
tricloroisocianúrico,
cloreto
de
sódio,
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SAPONACEO
CREMOSO 300ML

350

FR
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SHAMPOO INF. 480ML 500

FR
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TALCO BEBE 200GRS 150

FR
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TOUCA SANFONADA 300
C/100

PC
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VASSOURA CAIPIRA 400
C/CABO

UN

100

VASSOURA NYLON

UN

700

carbonato de sódio,
principio ativo ácido
tricloroisocianúrico 6%
em pó Pote de 1 kg
Composição:
linear
alquibenzeno sulfonato
de sódio coadjuvante ,
espessante,
alcalinizantes,
abrasivo, preservante,
essência e veiculo
frasco com 300 ml (cif).
com formula suave
dermatologicamente
testado
com
ph
balanceado,
especialmente
desenvolvida
para
criança frasco com 480
ml
composto de talco e
fragrância, embalado
em frasco plástico,
indicado
para
perfumar, refrescar e
proteger a pele do
bebê previnindo contra
assaduras:
produto
sujeito a verificação no
ato da entrga aos
procedimentos ADM.
determinados
pela
anvisa.
em TNT sanfonada e
confeccionada
em
tecido-nãotecido
(TNT) hidrofóbico e
100%
polipropileno
tecido
de
alta
permeabilidade
com
elástico,
hipoalergência, pacote
com 100 unidades.
Amarração
perfeita
com 3 costuras com
cabo em madeira leve
34 x 46x 6 cm
Composição rotulada,
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COM CABO

101

suporte:
PP
polipropileno, capa e
sobrecapa:PP
polipropileno,
monofilamento:Pet
políester,
cabo
universal de madeira
(plastificado
e
polietileno) com rosca
universal e pendurador
giratório ( rosca e
pendurador
em
polipropileno)

VASSOURA PIACAVA 80
SINTÉTICA COM
CABO

UN

Confeccionada
piaçava sintética

em

1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS,
para aquisição futura de material de materiais de limpeza, higiene e descartáveis,
destinados a atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP, conforme suas
necessidades.
1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente,
pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem
de compra ou requisições expedidas pela Prefeitura.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura
a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas,
não se obrigando a Administração pela aquisição total.
1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta
Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os
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valores praticados no mercado.
1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores
aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação o praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido;
c)
oportunidade de negociação.

convocar

os

demais

fornecedores,

visando

igual

1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela
Administração:
2.1.1. Automaticamente:
2.1.1.1. por decurso de prazo de sua vigência;
2.1.1.2. quando não restarem fornecedores registrados;
2.1.1.3. quando caracterizado o interesse público.
2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na
Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla
defesa:
2.2.1. A pedido quando:
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2.2.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
2.2.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o
custo do serviço
2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos
preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as
razões do pedido.
2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:
2.2.2.1. o fornecedor perder qualquer condição de habilitação
exigida no processo licitatório;
2.2.2.2.

por

razões

de

interesse

público,

devidamente

motivadas e justificadas;
2.2.2.3. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da
Ata de Registro de Preços;
2.2.2.4. o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar,
no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
2.2.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou
parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes;
2.2.2.6. o vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
3. DA REVISÃO DOS PREÇOS
3.1. Os preços registrados
irreajustustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

permanecerão

fixos

e
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3.2. A revisão de preços só será admitida no caso de
comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através
de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que
demonstres indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
3.3. Para a concessão da revisão, a empresa deverá comunicar
à Prefeitura a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado,
anexando os documentos comprobatórios da majoração.
3.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá
efetuar a entrega dos bens pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente
julgada improcedente.
3.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o
fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
3.6. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
3.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse
caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegura igual oportunidade de
negociação.
3.8. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção de contratação mais vantajosa.
4. DA NOTA DE EMPENHO
4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de
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Empenho.
4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a
manutenção de todas as condições exigidas para habilitação.
4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.
4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.
4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item
4.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não
manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às
penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar
os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo,
desde que a proposta se apresentar vantajosa.
5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
5.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as
quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, no
endereço e horário constante na Autorização de Fornecimento.
5.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados
após a emissão da autorização de fornecimento.
5.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no momento
da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas
e, em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.
5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da
entrega, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando
dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao
fornecedor.

80

5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o
fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo
inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas
expensas, o material recusado ou complementar os itens faltantes.
5.6. Se a contratada não substituir ou complementar o material
entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato
encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com
vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser
retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.
5.7. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do
material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do
transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.
5.8. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores
unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente
nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais
arredondamentos.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1. O Município contratante obriga-se:
a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar
a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada;
c) efetutar os pagamentos nas condições e nos prazos
constantes do instrumento convocatório e das notas de empenho;
d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada
cumpra com as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de
habilitação exigidas no processo licitatório;
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou
implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação
vigente:
a) entregar os materiais de acordo com as especificações e
quantidades constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta;
b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou
observação do contratante nos prazos estabelecidos no edital;
c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da
solicitada;
d) substituir os produtos danificados em razão do transporte,
descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;
e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas,
fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste;
f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais
causados por seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste;
g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições
de habilitação exigidas no edital.
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após a
emissão das notas fiscais. As notas fiscais deverão ser emitidas sob a forma eletrônica
e encaminhadas diretamente via e-mail em formato PDF para o seguinte endereço
eletrônico: financeirobady@gmail.com não nos responsabilizamos por eventuais
extravios de notas que não sejam encaminhadas para o e-mail descrito.
8.2. O pagamento será processado através de transferência
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bancária em conta corrente indicada pela empresa contratada, observando a forma de
pagamento do item 8.1.
8.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os
documentos fiscais apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa,
contenham incorreções.
8.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias
corridos e terá início e encerramento em dias de expediente na sede da Administração
Municipal.
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração
do Município de Bady Bassitt, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município de Bady Bassitt poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação
exigida para o certame, no todo ou em parte;
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua
validade;
d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços
ou retirar a nota de empenho;
e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;
g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no
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recolhimento de quaisquer tributos;
h) prática de atos ilícitos
indoneidade para contratar com a Administração Municipal;

demonstrando

não

possuir

i) ficar evidenciada a prática de conluio.
9.3. Fica facultado ao Município de Bady Bassitt, na hipótese
de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não
cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global
da contratação.
9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de
competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal, mediante instauração de processo
administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.
9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93
podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.
9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos
casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.
10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
10.1. As despesas decorrentes da aquisição o objeto desta Ato
de Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento
geral do município de Bady Bassitt, relativo ao exercício financeiro de 2019.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena
aceitação, pelo fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus
anexos.
11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a
documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.
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11.3. Quaisquer alterações na presente Ata somente poderão
ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes.
11.4. Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio
Preto/SP para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste.
11.5. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o
presente instrumento, em 03 vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.
Bady Bassitt, __ de _________ de 2019.

___________________
Prefeito Municipal

_________________________
Empresa
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MUNICÍPIO DE BADY BASSITT
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 024/2018
(Registro de Preços)
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 024/2018,
do tipo “menor preço por item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e
parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para atender as necessidades do
Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 10h00 do dia 30/01/2019, na sede da Prefeitura, na
Rua Camilo de Moraes, 475. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitações@badybassitt.sp.gov.br.
Bady Bassitt, 20 de dezembro de 2018.

LUIZ ANTONIO TOBARDINI
Prefeito Municipal
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