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EDITAL P.E. 21/2022 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 ACOLHIMENTO  DAS  PROPOSTAS:  Á  Partir do dia 

28/03/2022 às 17:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF);  

 DO ENCERRAMENTO DO ACOLHIMENTO DAS 

PROPOSTAS: Dia 11/04/2022, às 08:00 horas. (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA - DF);    

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A partir 

do dia 11/04/2022, às 09:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - 

DF);    

 ENDEREÇO       ELETRÔNICO       DF,     

LOCAL:www.licitaçoes-e.com.br   -  BANCO  DO BRASIL 

S/A. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N° 003.997/2022 

SRP? 

☒ Sim ☐ Não 

Exclusiva ME/EPP? 

☒ Sim ☐ Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não 

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de 

material de limpeza, destinados a reposição de estoques 

para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde 

Municipal-SESAM. 

 

 

Decreto Federal nº 

10.024/2019 

☒ Sim ☐Não 

 

 

 

 

Margem de preferência? 

☐ Sim ☒ Não 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ R$ 967.491,10 (Novecentos e 

sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais e dez 

centavos). O VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO DECORRE DE 

ESTIMATIVA DE CONSUMO, MOTIVO PELO QUAL A 

EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA A 

CONTRATAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO. 

Vistoria? 

☐ Obrigatória 

☒ Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐ Sim ☒ Não 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 

Até 03 (três) uteis anteriores a data para a abertura da licitação. 

IMPUGNAÇÕES: 

Até 03 (três) uteis anteriores a data para a abertura da licitação. 

http://www.licitaçoes-e.com.br/
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copel.licitacao2021@gmail.com copel.licitacao2021@gmail.com 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (VEJA SEÇÃO X) 

REQUISITOS BÁSICOS 

(VEJA SEÇÃO V) 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

NÃO SE APLICA 

Grupo 1 

Adjudicação por item à licitante vencedora 

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza, destinados a reposição de estoques para 

atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde Municipal-SESAM. 

Os licitantes que retirarem o edital deste Pregão Eletrônico no sitio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, solicito a V.Sª preencher o 

recibo de entrega deste Termo acima e enviar para o E-mail: copel.licitacao2021@gmail.com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/PMP-PI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022. 

Processo Administrativo n°003.997/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Piripiri - PI, com sede na Avenida Dr Deputado 

Raimundo Holanda, S/N, bairro: Morro da Saudade, por meio da sua pregoeira e equipe de apoio, realizará licitação, para registro de preços, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (MENOR PREÇO POR ITEM), nos termos da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 

neste Edital. 

 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 28/03/2022 às 17:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); 

DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 11/04/2022, às 08:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF);    

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 11/04/2022, às 09:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF), após a avaliação das 

propostas pelo Pregoeiro. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO, LOCAL: www.licitaçoes-e.com.br - BANCO DO BRASIL S/A. 

 

Obs: Serão disponibilizados nos sites www.licitaçoes-e.com.br, www.tce.pi.gov.br e Portal da Prefeitura Municipal de Piripiri (todos os avisos, 

comunicados e esclarecimentos pertinentes ao al. Compete ao licitante acessar o site para obter as informações. 

 

1.1 . Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza, destinados a reposição de estoques para 

atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde Municipal-SESAM, conforme especificações contidas no termo de 

referência e edital. 

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 

itens forem de seu interesse. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto 

às especificações do objeto. 

1.3. No valor proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e  

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto.  

1.4 As especificações técnicas dos itens do termo de referencia anexo a este edital é gerada a partir de aproximações do 

CATMAT/CATSER, sendo editável pelo órgão promotor do certame. 

 

 

1 - DO OBJETO 

http://www.licitaçoes-e.com.br/
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2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício 

de 2022. 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 

DOTAÇÃO: 
10.301.0002.2036. 0000 - SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0002.2027. 0000 - PROGRAMA ESTADUAL DE CO- FINANCIAMENTO 
10.301.0002.2125. 0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS 
10.302.0210.2094. 0000 – PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR 
10.301.0002.2168. 0000 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 

ELEMENTO DE DESPESA:  
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSOS:  
500- RECURSOS ORDINARIOS 
621 – RECURSOS ESTADUAIS 
600- RECURSOS FEDERAIS 
602 – RECURSO FEDERAL - COVID 

 

 

 

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de 

Registro de Preços. 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferíveis), obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.  

4.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou part icular, com 

firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.  

4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 

 4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por 

seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos 

praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

4.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite 

estabelecidos.  

3 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO: 



5 

 

 

4.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 

fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.1. Poderão participar deste Pregão somente microempresas e empresas de pequeno porte interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que preencham os requisitos de habilitação. 

5.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

5.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

5.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-

TCU-Plenário). 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações: 

5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

5.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade 

com as exigências editalícias; 

5.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

5.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 

setembro de 2009. 

5.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5.5.  As empresas interessadas em participar da presente licitação, deverão realizar o cadastramento no Sistema do Banco do Brasil 

através do portal www.licitações-e.com.br, nos termos previstos no Edital, mediante a inclusão das informações básicas relativas à 

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
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constituição, localização e identificação societária da empresa ou pessoa física, entre outras, sendo obrigatório o comparecimento a 

um órgão cadastrador, o qual validará as informações registradas no Sistema (caso este procedimento tenha sido realizado), bem 

como, verificará a autenticidade de toda a documentação exigida e apresentada.  

5.8.  Os preponentes arcarão com todo o custo decorrente da elaboração e apresentação de suas propostas. 

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 

acesso e senha. 

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 

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

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 

ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para 

avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário e total do item; 

7.1.2. Marca; 

7.1.3. Fabricante; 

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência. 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando 

participarem de licitações públicas; 

7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura 

de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados 

neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 

aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

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

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser mínimo de R$ 10,00 (dez) reais. 

8.8.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.8.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.8.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

8.8.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.8.5.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 

equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 
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8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante. 

8.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

8.13. O Critério de julgamento adotado será o menor valor total do item, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

8.15. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

8.16. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado. 

8.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 

8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.17.1. no pais; 

8.17.2. por empresas brasileiras; 

8.17.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.17.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances 

empatados. 

8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.19.2.O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas pelo sistema eletrônico, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste edital e já apresentados. 

8.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 

devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das 

propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no 

sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes 

de findo o prazo. 

9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material 

ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais 

vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

9.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for 

aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto 

neste Edital. 

 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10 - DA HABILITAÇÃO 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU. 

10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima 

pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 

12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 

45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

10.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF ou CARFOR para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada. 

10.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo 

de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 

originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes à CND e 

ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

10.8. Habilitação jurídica: 

10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
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CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

10.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

10.8.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 

determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI. 

10.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

10.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

10.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

10.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

10.9.4. Prova de Regularidade fiscal perante as fazendas Públicas estadual e distrital/municipal. 

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

ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.9.6. O licitante detentor do menor preço, qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

10.9.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.9.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

10.9.9. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

10.9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
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exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

10.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10.12.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados nos termos do 

disposto no art. 26 do Decreto 10.024/2019. 

10.13 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos 

deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, prazo de 04 (quatro) horas, após solicitação do pregoeiro no sistema 

eletrônico. 

10.14 A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

10.15 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 10.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

11.18 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o 

pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao edital. 

10.19 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida 

nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. 

10.20 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.21 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, no momento 

imediatamente posterior a fase de habilitação. 

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

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 24 horas, a contar da solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico ou, 03 dias úteis os originais ou autenticadas, e deverá: 

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 

última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato 

e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada. 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 

algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre 

os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de 

qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda 

às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, 

após a homologação. 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de 

recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo  com  a fase do procedimento 

licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12 - DOS RECURSOS 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 13 e art.45 do Decreto 10.024/2019. 

14.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 

superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 17 e art.46 do Decreto 10.024/2019. 

 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de 

Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 

aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os grupos de itens 

constantes no Termo de Referência, com a  indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns)/grupos, as respectivas 

quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram aderir a Formação do Cadastro de 

Reserva. Cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 

excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

15.6. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação. 

15.7. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura e publicação no Diário Oficial dos 

Municípios. 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento 

equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

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

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou 

aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado digitalmente ou aceite no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e 

aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de 

que: 

16 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 

8.666, de 1993; 

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e 

reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no Art. 57, da Lei 8.666/93, 

estabelecido no instrumento contratual ou no termo de referência. 

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 

dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços. 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

 

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

 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

21.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:não assinar o termo de 

contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. No mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

20 - DO PAGAMENTO 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de 

preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 

fase de lances. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 

contratação; 

21.4.2. Multa de 05.% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Municipal e descredenciamento no CARFOR, pelo prazo de até 

cinco anos; 

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administ rativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da 

ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem 

a participação de agente público. 

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade 

poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório 

e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999. 

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CARFOR. 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

22- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
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22.1. Após a Homologação da licitação, a autoridade competente disporá da ferramenta de formação de Cadastro Reserva (SRP). 

22.2. Na Homologação do Item ou (dos itens ou do grupo), a Autoridade Competente informa data/hora do FIM do Cadastro de 

Reserva, (mínimo de 24hs). 

22.3. O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO RECUSADAS para que eles possam aderir ao 

Cadastro de Reserva pelo preço do primeiro colocado desconsiderando margem de preferência (exceto para o(s) fornecedor (es) 

vencedor(es) do item). 

22.4. Caso o fornecedor estiver apto e tiver interesse em aderir ao cadastro de reserva, deverá clicar em PARTICIPAR. Ao clicar em 

participar o sistema apresentará tela onde o fornecedor irá selecionar o item a participar do cadastro de reserva. 

22.5. O referido cadastro de reserva poderá ser visualizado pelo cidadão na consulta pública de visualização de ata. 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail copel.licitacao2021@gmail.com ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço www.piripiri.pi.gov.br. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 

no Edital. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do 

pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do 

processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

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

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.floriano.pi.gov.br/


18 

 

 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.piripiri.pi.gov.br, BB Ilicitações-e), TCE/PI, e também 

poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço copel.licitacao2021@gmail.com nos dias úteis, no horário da 7:30 ás 13:30 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

24.12.3. ANEXO III – Declaração de Fato Superveniente Impeditivo 

24.12.4. ANEXO IV – Declaração de Inexistência de Empregados Menores 

24.12.5. ANEXO V – Declaração de Enquadramento 

24.12.6. ANEXO VI - Modelo de Carta-Proposta para Fornecimento 

24.12.7. ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

             PIRIPIRI- PI, 28 de março de 2022. 

 

Poena Lívia Bonfim Silva 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.floriano.pi.gov.br/
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O procedimento licitatório a ser adotado é o Registro de Preços que obedecerá, integralmente, às seguintes disposições: Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002; Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001; Decreto n°10.024, de 20 

de setembro de 2019; Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações; Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006; Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018; e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, de 21 de junho 1993, e suas alterações; Lei nº 

8.078, de 11 de novembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), com as suas alterações e demais legislações pertinentes e, 

ainda, pelo estabelecido no instrumento convocatório que permear o referido certame. 

 

2. OBJETO 
 

2.1 Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza, destinados a reposição de estoques para 

atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde Municipal-SESAM, conforme especificações e quantidades detalhadas a 

seguir: 

ITEM IDENTIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT V. TOTAL 

1 

ÁGUA SANITÁRIA. SOLUÇÃO AQUOSA, 
PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO 
ENTRE 2% E 2,5% P/P. PRODUTO COM 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 01 LITRO. 

Unidade 15.000 R$ 3,05 R$ 45.750,00 

2 

ÁGUA SANITÁRIA. SOLUÇÃO AQUOSA, 
PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO 
ENTRE 2% E 2,5% P/P. PRODUTO COM 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 05 LITROS. 

Unidade 5.000 R$ 9,01 R$ 45.050,00 

3 

AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDAS VISCOSAS, 
CLORETO DE DIALQUIL IMIDAZOLINA, 
ESTABILIZANTE, COADJUVANTE, 
CONSERVANTE, PERFUME SUAVE, CORANTE E 
ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO 
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO. COM 02 LITROS. 

Unidade 1.000 R$ 7,34 R$ 7.340,00 

4 

AROMATIZADOR DE AR EM AEROSOL, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 360ML, EMBALAGEM 
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Unidade 2.000 R$ 9,54 R$ 19.080,00 

5 

AVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE 
POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO 
IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 
120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS 

Unidade 300 R$ 16,74 R$ 5.022,00 

6 
BALDE DE PLÁSTICO SEM TAMPA E COM ALÇA 
DE METAL, COR PRETO, CAPACIDADE DE 12 
LITROS. 

Unidade 600 R$ 13,28 R$ 7.968,00 
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7 
BALDE DE PLÁSTICO SEM TAMPA E COM ALÇA 
DE METAL, CAPACIDADE DE 15 LITROS E NA 
COR ESCURA. 

Unidade 500 R$ 13,34 R$ 6.670,00 

8 
CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, 
CAPACIDADE 10 l, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS TELADO 

Unidade 1.000 R$ 11,42 R$ 11.420,00 

9 
CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, 
CAPACIDADE 20 l, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS PEDAL E TAMPA 

Unidade 500 R$ 77,39 R$ 38.695,00 

10 

DENTIFRÍCIO , COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME 
DENTAL COM FLUOR ATIVO (1500 PPM), 
CAPACIDADE 90 G, APLICAÇÃO HIGIENE 
DENTAL  

Unidade 1.000 R$ 3,33 R$ 3.330,00 

11 

DETERGENTE AMONIACADO COM ALTO PODER 
DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE, 
INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISO E 
OUTRAS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. CONTENDO 
COMPOSIÇÃO DE 
DODECILBENZENOSSULFATO DE 
MONOETANOLAMINA, SABÃO DE ÁCIDOS 
GRAXOS, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES, 
SOLUBILIZANTES E ÁGUA.RÓTULO IMPRESSO 
INFORMANDO: NOME DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO, FABRICANTE, NÚMERO DO 
REGISTRO NA ANVISA/MS, QUANTIDADE, 
MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, 
FORMA DE CONSERVAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO; NO ATO DA ENTREGA 
DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO DE 12 
MESES PARA EXPIRAR A VALIDADE., 
EMBALAGEM COM 5 LITROS 

Unidade 300 R$ 47,31 R$ 14.193,00 

12 

DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO CONTENDO 2 
LITROS, COM AÇAO BACTERICIDA, GERMICIDA 
E AROMATICA; PRODUTO COM REGISTRO NO 
MINISTERIO DA SAUDE/ ANVISA. 

Unidade 4.000 R$ 5,08 R$ 20.320,00 

13 

DETERGENTE, COMPOSIÇÃO 
DODECILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, 
SAIS SEQUES-, APLICAÇÃO LIMPEZA E 
REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, AROMA 
NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
EMBALAGEM COM BICO ECONÔMICO E 
VALIDADE IMPRESSA com 500 ml 

Unidade 5.000 R$ 2,46 R$ 12.300,00 

14 

 ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, 
MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO 
ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, 
FORMATO CABEÇA TRIANGULAR, MODELO 
MACIO, DIVERSAS CORES, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: CABO COM CURVA ACENTUADA, 
TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS. 

Unidade 700 R$ 4,34 R$ 3.038,00 

15 

ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO 
PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS 
NÁILON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
OVALADA, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 
6 CM, ESPESSURA 4 CM 

Unidade 2.000 R$ 5,53 R$ 11.060,00 
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16 

ESCOVA LIMPEZA GERAL , MATERIAL CORPO 
PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS 
POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO 
VASO SANITÁRIO  

Unidade 700 R$ 7,92 R$ 5.544,00 

17 

ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 11X75X20 
MM, FIBRA ABRASIVA (LADO VERDE), ESPONJA 
MACIA (LADO AMARELO), COMPOSTA DE 
ESPUMA POLIURETANO E FIBRA TEXTIL. 

Unidade 10.000 R$ 1,09 R$ 10.900,00 

18 

ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO CARBONO, 
RETANGULAR, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM 
GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS 
DE OXIDAÇÃO, 100 MM, 50 MM, PCT COM 08/ 
UNIDADES. 

Pacote 10.000 R$ 1,85 R$ 18.500,00 

19 

FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, 
COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR 
BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
ACABAMENTO NAS BORDAS. 

Unidade 4.000 R$ 2,15 R$ 8.600,00 

20 
FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO 
CURTO, CAIXA COM 10 UNIDADES. 

Caixa 500 R$ 4,02 R$ 2.010,00 

21 

GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL 
CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 
23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIOS, 
PACOTE COM 50 UNIDADES 

Pacote 7.000 R$ 2,29 R$ 16.030,00 

22 

INSETICIDA - COM ELEMENTO ATIVO 
QUEROSENE, NA COMPOSICAO DE 350 G/L, 
EMBALADO EM LATA COM 300 ML(AEROSOL) 

Unidade 3.000 R$ 8,01 R$ 24.030,00 

23 

LIMPA ALUMÍNIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA 
TENSOATIVO ANIONICO, SULFONICO; 
CONSERVANTE, ABRASIVOS, CORANTE E 
VEICULO; TIPO LÍQUIDO; COM VALIDADE DE 12 
MESES; ACONDICIONADO EM FRASCO 
PLÁSTICO, CONTENDO 500 ML;  

Unidade 3.000 R$ 2,67 R$ 8.010,00 

24 

LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 
COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, 
ALCALINIZANTE, SEQUEST R, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
EMULSIFICANTE, CORANTE, SOLVENTES, 
FRASCO COM 500 ML 

Unidade 1.000 R$ 8,85 R$ 8.850,00 

25 
 LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 
CAPACIDADE 12 l, TIPO TAMPA BASCULANTE, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICA. 

Unidade 200 R$ 153,19 R$ 30.638,00 

26 

 LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, 
CAPACIDADE 60 L, TIPO QUADRADA, COR 
BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
TAMPA E PEDAL. 

Unidade 200 R$ 148,53 R$ 29.706,00 

27 
LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, 
TAMANHO GRANDE. 

Unidade 2.500 R$ 9,43 R$ 23.575,00 
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28 

MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC E 
POLIÉSTER TRANÇADO, DIÂMETRO 1/2 POL, 
PRESSÃOMÁXIMA 12 BAR., COMPRIMENTO 50 
M, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS TRÊSCAMADAS INTERMEDIARIA 
DE PVC TRANSPARENTE 

Unidade 30 R$ 186,17 R$ 5.585,10 

29 

PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR 
PLÁSTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, 
COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 
20 CM, LARGURA 18 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 
REVESTIDO EM PLÁSTICO 

Unidade 700 R$ 15,14 R$ 10.598,00 

30 

PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, 
COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR 
BRANCA 

Unidade 4.000 R$ 5,81 R$ 23.240,00 

31 

PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, 
COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 48 CM, COR 
BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL 

Unidade 3.000 R$ 5,30 R$ 15.900,00 

32 

PAPEL HIGIÊNICO , MATERIAL CELULOSE 
VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 
CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS 
SIMPLES, COR BRANCA, FARDO COM 08 
ROLOS 

Fardo 12.000 R$ 11,44 R$ 137.280,00 

33 

TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO 
FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 
CM,LARGURA 20 CM, COR BRANCA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE 
ABSORÇÃO, PACOTE COM 2 ROLOS 

Pacote 2.500 R$ 7,03 R$ 17.575,00 

34 
PEDRA SANITÁRIA FRAGRÂNCIA DE LAVANDA 
OU JASMIM 35GR, CARACTERÍSTICAS 
SUPORTE PASTICHO C/TELA.  

Unidade 2.500 R$ 1,48 R$ 3.700,00 

35 

RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL 
SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 
60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 
REVESTIDO EM PLÁSTICO 

Unidade 1.500 R$ 8,21 R$ 12.315,00 

36 

SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + 
ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
PERFUME, PESO 200 G, FORMATO 
RETANGULAR 

Unidade 4.000 R$ 8,71 R$ 34.840,00 

37 
SABÃO EM PASTA PARA LIMPEZA DE 
ALUMÍNIO, POTE 500 GRAMAS CADA UNIDADE.  Unidade 500 R$ 5,20 R$ 2.600,00 

38 
SABÃO EM PÓ 1KG SABÃO EM PÓ  EMBALAGEM 
C/ 01 KG Unidade 6.000 R$ 6,52 R$ 39.120,00 

39 
SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 
G, AROMA SUAVE, COR BRANCA Unidade 700 R$ 2,95 R$ 2.065,00 

40 
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO - 100 LITROS - 
PCT C/5 UND Pacote 15.000 R$ 2,97 R$ 44.550,00 
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41 
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO - 30 LITROS - 
PCT C/ 10 UND 

Pacote 12.000 R$ 2,17 R$ 26.040,00 

42 
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, 
NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191, 
PACOTE COM 10 UNIDADES 

Pacote 10.000 R$ 3,07 R$ 30.700,00 

43 
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO - 50 LITROS - 
PCT C/ 10 UND 

Pacote 15.000 R$ 2,78 R$ 41.700,00 

44 
SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, 
PACOTE 500 GRAMAS 

Unidade 700 R$ 7,07 R$ 4.949,00 

45 

VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, 
MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 
CERDAS 15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
CABO CURTO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL 

Unidade 1.200 R$ 9,59 R$ 11.508,00 

46 

VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, 
MATERIAL CEPA CHAPA DE AÇO, 
COMPRIMENTO CEPA 21 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO 
MADEIRA 

Unidade 1.200 R$ 12,30 R$ 14.760,00 

47 
VASSOURA PLÁSTICA 22 DENTES, COM CABO 
PARA JARDIM 

Unidade 500 R$ 36,97 R$ 18.485,00 

48 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA Unidade 3.000 R$ 2,83 R$ 8.490,00 

49 

SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 
CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ 
NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL 

Unidade 1.500 R$ 9,53 R$ 14.295,00 

50 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA 
FREEZER. MATERIAL: POLIETILENO. 
CAPACIDADE: 5 KG. ROLO COM 100 UNIDADES. 

Unidade 300 R$ 31,89 R$ 9.567,00 

 
 

  
R$ 967.491,10  

 

 

Obs: O preço e as especificações técnicas dos materiais apresentados no presente Termo de Referência foram extraídos de cotações 

efetuadas no sistema banco de preços (www.bancodeprecos.com.br), razão pela qual não serão realizadas alterações nas especificações 

dos materiais, nem tampouco será adquirido quaisquer materiais que apresente preço superior ao fixado no Termo de Referência, salvo 

nos casos autorizados pelo ordenador de despesa, quando, comprovadamente, os preços estimados estiverem abaixo dos preços 

praticados no mercado. 

 

3. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 
 
3.1. O valor total estimado para eventuais contratações, que foi obtido a partir do preços públicos (banco de preços), é de R$ 967.491,10 

(Novecentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos). 

3.2 No valor proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. 

 

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. As atividades administrativas da secretaria demandam constantemente a utilização de materiais diversos, especialmente de 

materiais de limpeza, os quais devem constar em estoque em quantidades suficientes de forma a não faltarem quando solicitados pelos 

seus setores requisitantes. Nessa situação, há necessidade de que esses estoques sejam supridos periodicamente. Assim, a presente 

http://www.bancodeprecos.com.br/
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aquisição tem como finalidade repor o estoque desses materiais de acordo com a sua necessidade. 

4.2.  A contratação acima é de extrema necessidade, haja vista que o fornecimento do objeto solicitado, tem for finalidade atender as 

necessidades de manutenção dos serviços na realização de suas atividades diárias e nos atendimentos à população. A especificação 

dos itens, dentro dos parâmetros legais, conforme descrito nos mencionados ANEXOS, visa garantir a qualidade necessária dos 

materiais a serem adquiridos. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
5.1. Os materiais registrados e fornecidos deverão atender, no mínimo, às especificações e características descritas na planilha 

constante no item 2.1 deste Termo de Referencia. 

 

6. ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1. A realização de Pregão Eletrônico por meio do Sistema de Registro de Preços faz- se necessária em razão das dificuldades em 

definir-se previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração, bem como da necessidade de contratações frequentes, 

com previsão de entregas parceladas. 

 

7. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. O critério de avaliação das propostas será o menor preço conforme estabelecido no Edital. 

 

8. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 
 
8.1. A(s) proposta(s) de preços, após rodadas de lances e mediante a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, deverá (ão) conter, 

na íntegra, especificações detalhadas dos produtos oferecidos, inclusive com marca. Conforme a necessidade, o pregoeiro poderá 

solicitar ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos materiais, bem como a indicação de sítios na internet, onde possam ser 

verificadas as características. 

8.2. As propostas serão analisadas pelo pregoeiro e, quando necessário for, pelo setor solicitante do material, que poderão diligenciar 

junto às proponentes, visando ao esclarecimento das especificações dos materiais oferecido, inclusive quanto a certificados de qualidade. 

 

9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
9.1. O Prazo de entrega será de 10(dez) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da autorização de fornecimento. 

9.2. Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria de Saúde Municipal, localizada na Avenida Deputado Raimundo Holanda, 

S/N, Piripiri/PI, CEP- 64.260-000, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 13h. 

 

10. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
10.1. O objeto oriundo deste Registro de Preços contratado será recebido por servidor (fiscal) lotado na SESAM , que fiscalizará a 

entrega do objeto adquirido, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições do instrumento contratual, 

determinando quando necessário, a regularização de falhas observadas, cabendo ao referido servidor atestar as respectivas Notas 

Fiscais, conforme prevê o art. 67 da lei 8.666/93. 

As quantidades do objeto que eventualmente vierem a ser adquiridos serão definidas nas respectivas Ordens de Fornecimento. 

10.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA.  

10.4. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, após conferência do critério quantitativo, 

com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, 
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devidamente datado e assinado. 

10.5. Não serão recebidos materiais diversos aos apresentados na proposta. 

10.6. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, a conformidade 

qualitativa do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação e proposta. 

10.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade do objeto contratado, a Contratada será notificada pelo fiscal do contrato para a 

retirada dos mesmos dentro de no máximo 03 (três) dias úteis e o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, 

em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de 

compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa 

etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito. 

11.8.O RECEBIMENTO DEFINITIVO não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA 

pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, 

quando da utilização desse material. 

 

11. DA GARANTIA 
 
11.1. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de 

transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta e no prazo máximo de 10 (dez) dias, os que 

forem considerados inadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso 

regular e adequado. 

11.2. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº. 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 O pagamento dos itens efetivamente fornecidos será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada, 

indicada na sua proposta e dar-se-á no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento definitivo do 

objeto após solicitação de pagamento no Setor de Protocolo da Secretaria, devidamente instruído com os seguintes documentos nos 

termos do art.63 da Lei n° 4.320/1964: 

12.1.1. Requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data e assinatura do representante 

legal), o valor requerido e a competência a que se refere; 

12.1.2. Nota de Empenho (cópia); 

12.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato; 

12.1.4. Comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço; 

12.1.5. Cópia do contrato e aditivos (se for o caso): caso inexista, apresentar Ata de Registro de Preço e Ordem de Fornecimento dos 

serviços prestados e/ou dos materiais fornecidos. 

12.1.6. Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista constante do art. 29 da Lei nº 8.666/93; 

12.1.7. Comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes; e 

12.1.8. Outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual 

como relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros. 

12.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data de entrada do requerimento devidamente instruído no Setor de 
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Protocolo. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

12.4. Do pagamento serão descontadas as despesas com seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários e demais despesas envolvidas na execução do objeto que correrão por conta da CONTRATADA, resguardada a situação 

do optante do Simples Nacional, devidamente comprovado. 

12.5. Se a nota fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a contratada 

não apresentar todas as condições de habilitação, o prazo supracitado será contado a partir da data em que tais impropriedades forem 

sanadas. 

12.5.1. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, será concedido, pela Contratante, prazo 

para regularização. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa 

prevista em capítulo próprio. 

12.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos 

sociais. 

12.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora     não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados 

por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM= I x N x VP, onde: 

EM= Encargos moratórios; 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento: VP= valor da parcela em atraso 

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = i/365 I = 0,06/365 I = 0,00016438 

onde: I = taxa percentual no valor de 6%. 

12.8.A correção monetária será calculada com a utilização do índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 

12.9.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

12.10.O desconto de qualquer valor no pagamento  devido  ao  contratado  será precedido de processo administrativo em que será 

garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

12.11. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

12.12. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

12.13.O pagamento será efetuado mediante Ordem Bancária. Para tanto, a CONTRATADA registrada deverá informar, no documento de 

cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco; nome e código da agência; e número da conta corrente). 

 

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
13.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA 

possa fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência. 

13.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material solicitado, observados os 

procedimentos do Sistema de Registro de Preços. 
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13.3. Encaminhar a ordem de fornecimento para a CONTRATADA. 

13.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as 

condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos. 

13.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para 

tanto. 

13.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o 

caso, as penalidades previstas na lei. 

13.7. Pagar a nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de Referência. 

13.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas; 

13.9. Verificar as condições de habilitação da CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido. 

13.10. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da secretaria para a entrega do produto contratado. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. Fornecer os materiais objeto dessa licitação, conforme especificações contidas neste Termo de Referência, marcas, validades e 

preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas pela Administração. 

 

14.2. Entregar os materiais contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, nas embalagens originais, sem 

indícios de avarias ou violação. 

14.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete. 

14.4. Responsabilizar-se, com a transportadora, pela movimentação dos materiais até as dependências do depósito do 

Almoxarifado da secretaria, não sendo a secretaria responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

14.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões solicitados pelo 

CONTRATANTE, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado no Contrato, desde que formalizados durante a 

vigência desta avença nos termos do art. 65, § 1.º, da Lei 8.666/93. 

14.5. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das 

obrigações contraídas nesta licitação. 

14.6. Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer material defeituoso que houver fornecido. 

14.7. Entregar os materiais acompanhados da Nota Fiscal. 

14.8. Manter durante o período de entrega dos materiais, e na vigência do Contrato,  todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, quando da realização do pagamento pelo Tribunal de Contas, comunicando imediatamente à superveniência de fato 

impeditivo da manutenção dessa condição nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

14.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades 

cometidas na execução das obrigações assumidas. 

14.10. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail 

para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para  que esse profissional 

alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. 

 

15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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15.1. Os contratos eventualmente oriundos do Registro de Preços serão acompanhados e fiscalizados por 

servidor (fiscal) lotado na Secretaria, designado pelo gestor do Contrato, que fiscalizará a entrega do objeto, observando-se o exato 

cumprimento de todas as cláusulas e condições do instrumento contratual, determinando quando necessário, a regularização de falhas 

observadas, cabendo ao referido servidor o “ATESTO” das respectivas Notas Fiscais, conforme prevê o art. 67 da lei 8.666/93. 

15.2. Caberá ao (fiscal) servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, o objeto contratado que não esteja de acordo com as 

exigências do Edital e seus anexos, bem como,avaliar pedidos  de prorrogação de prazo de substituição do produto eventualmente fora 

da especificação. 

15.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 

CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

 

16. DA VIGÊNCIA DA ATA 
 
16.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação. 

16.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a secretaria não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela 

contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, 

desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas. 

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta: 

I. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;  

II. II.não entregar a documentação exigida no edital;  

III. III.apresentar documentação falsa; 

IV. causar o atraso na execução do objeto; 

V. não mantiver a proposta; 

VI. falhar na execução do contrato; 
 

VII. fraudar a execução do contrato;  

VIII. VIII.comportar-se de modo inidôneo;  

IX. IX.declarar informações falsas; 

X.  X.cometer fraude fiscal. 

17.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do  cadastro de reserva, do pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 
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responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.3.A. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 

contratação; 

17.3.B. Multa - O descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer dos prazos da execução contratual culminará em multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.3.C. Suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos, nos termos do Art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993; 

17.3.D. Impedimento de licitar e de contratar com o município pelo prazo de até cinco anos; 

17.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes, e após decorrido prazo da sanção 

aplicada com base no art.87, inciso III da Lei nº 8.666/93; 

17.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. As demais penalidades serão 

cumulativas com a de multa, em qualquer caso. 

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao licitante/adjudicatário. 

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 

 

18. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
  18.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. 

 

19  DA PESQUISA DE MERCADO 
 
19.1 Os valores de referência que embasaram este Termo de Referência foram obtidos através de pesquisa de preço público, tudo 

registrado nos autos do processo, conforme registros respectivos. Todos os orçamentos embasaram as informações constantes na 

planilha orçamentária de preço estimado. 

20 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

20.1. O objeto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a resistir à armazenagem e permitir completa segurança 
durante o transporte. Na embalagem deve constar a identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor. 

21 FONTE DE RECURSOS 

21.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria para o exercício de 2022, 

na classificação a seguir: 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 

DOTAÇÃO: 
10.301.0002.2036. 0000 - SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0002.2027. 0000 - PROGRAMA ESTADUAL DE CO- FINANCIAMENTO 
10.301.0002.2125. 0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS 
10.302.0210.2094. 0000 – PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR 
10.301.0002.2168. 0000 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 
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ELEMENTO DE DESPESA:  
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSOS:  
500- RECURSOS ORDINARIOS 
621 – RECURSOS ESTADUAIS 
600- RECURSOS FEDERAIS 
602 – RECURSO FEDERAL - COVID 

 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
 

Piripiri (PI), 28 de março de 2022 
 
 

Gabriel Mauriz de Moura Rocha 

Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº  /  

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

E A EMPRESA  , Pregão eletrônico para o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx para atender as necessidades do município de PIRIPIRI-

PI, conforme especificações constantes do termo referente do edital. 

 

Aos  do mês de  do ano de dois mil e xxxxxxxxxxxx, de um lado, o MUNICIPIO DE PIRIPIRI, 

ESTADO DO PIAUÍ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, doravante chamada 

abreviadamente de CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob nº 02.601.314/0001-75, estabelecida no Centro Administrativo, S/N, Campo das 

Palmas - Piripiri – PI, neste ato representada pelo Secretário de Saúde Municipal de Piripiri, GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA, 

portador do CPF nº 001.680.793-64, RG sob nº 2.062.695 SSP-PI, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em 

seqüência, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa  , inscrita no C.N.P.J.(MF)    sob    o    n.º 

  ,    estabelecida    na    cidade    de   ,    à    Rua   ,   que   

apresentou   os   documentos   exIgidos   por   lei,   neste   ato   representado por  , e daqui por diante denominada simplesmente 

CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no 

artigo 60 e ss, da Lei n.º 8.666/93, CONTRATO para o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx para atender as necessidades do município de 

PIRIPIRI-PI, conforme especificações constantes do termo referente do edital, e da proposta da contratada, integrantes do procedimento 

licitatório em epígrafe, em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, Decreto n° 10.024/2019 e das demais 

normas aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresas e empresas de pequeno porte para fornecimento de material 

de limpeza, para atender a demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e 

seus anexos, como se aqui estivessem transcritos. 

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto 

contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

1.3 A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os prazos e termos deste contrato e documentos dele  

integrantes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES E PRAZOS DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

1 Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades da secretaria solicitante. 

1.1 A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da secretaria solicitante, através da secretaria requisitante, 

cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração. 

2. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo máximo de 10 (dez)  dias úteis, 

contados a partir da emissão e envio da Ordem de Fornecimento. 

3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local a ser indicado pela contratante, correndo por conta da Contratada as 

despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou 

substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento. 

4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e endereço indicados pela 

contratante, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital. 

5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número 
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do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

6.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo 

de 10 ( dez)  dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 

6.2.1. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a Administração. 

7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada. 

8. O quantitativo dos serviços fixados Termo de Referência não obriga a Administração a adquirir o total estimado, não existindo direito 

adquirido quanto ao fornecimento integral das quantidades descritas. 

9. O transporte dos materiais e equipamentos, até o local de entrega, desde a origem até o destino final, será providenciado pela 

CONTRATADA, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condições estabelecidas no Contrato. 

10. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os materiais durante o transporte, 

cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, não representando estas substituições razão para 

prorrogação dos prazos de fornecimento estabelecidos neste Contrato. 

11. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança necessárias para a execução do 

objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor global do presente CONTRATO é de R$  (  ), para todo o período de 

sua vigência, conforme valores expressos na proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue: 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 

DOTAÇÃO: 
10.301.0002.2036. 0000 - SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0002.2027. 0000 - PROGRAMA ESTADUAL DE CO- FINANCIAMENTO 
10.301.0002.2125. 0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS 
10.302.0210.2094. 0000 – PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR 
10.301.0002.2168. 0000 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 

ELEMENTO DE DESPESA:  
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSOS:  
500- RECURSOS ORDINARIOS 
621 – RECURSOS ESTADUAIS 
600- RECURSOS FEDERAIS 
602 – RECURSO FEDERAL - COVID 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA 

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à secretaria solicitante, após o atendimento de cada pedido, requerimento 

solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante e cópia da Nota de 

Empenho. 

2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no 

protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos. 

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 

4. Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da contratada, que deverá indicar a instituição 

bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal 

ou nota fiscal/fatura. 

5. Consoante disposto no Art. 40, XIV alíneas "c" e "d" da Lei nº 8.666/93, nos pagamentos realizados fora do prazo máximo fixado no 

item 2 acima, poderão incidir juros e correções na forma prevista na legislação. 

5.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, 

desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

5.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para 

as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

5.3 A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de 

penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização 

monetária. 

6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

a) Certidão Negativa de Débitos CNDT; 

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Material – FGTS 

c) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual. 

7. O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos 

Municípios, com duração de até         de  de  , podendo ser prorrogado nos 

casos autorizados na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores se for o caso. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto. 

2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do 

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

3. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, 

frete, carga e descarga, na forma da legislação vigente. 

4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato. 

5. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos materiais/serviços fornecidos, bem como, efetuar a 

substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer material entregue comprovadamente inutilizável. 

6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e 

previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos materiais/serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 

da Lei nº 8.666/93 com suas alterações; 
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7. Garantir os preços cotados pelo período de 60 (sessenta) dias; 

8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

9. Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou 

instruções do contrato; 

10. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada; 

11. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus 

empregados dolosa ou culposamente; 

12. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da 

fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

13. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida 

por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato. 

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor 

do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

15. Informar na proposta a razão social, CNPJ, endereço completo, bem como o número de sua conta, o nome do banco e a respectiva 

agência onde deseja receber seus créditos; 

16. Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, 

Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o 

referido contrato (Contrato Social ou Procuração), caso não seja informado na Proposta a qualificação do representante, a licitante, poderá 

sanar a omissão durante a sessão. 

17. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

18. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da 

execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE, por terceiros; 

19. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do 

Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste 

procedimento; 

2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 

3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

4 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais/serviços fornecidos, para imediata substituição; 

5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e tributários antes de cada pagamento; 

6 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do 

mesmo; 

7 Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

8.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, salvo nos casos autorizados por lei. 

8.2 O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea 

“d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de suas 

obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 

2. A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta após a rodada de lances, apresentar proposta final em 

desconformidade com as especificações e preços registrados, não comparecer para assinar o contrato, bem como não aceitar ou retirar a 

nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas. 

3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

3.1 Advertência. 

3.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido 

neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

uma vez comunicada oficialmente. 

3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

3.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos. 

3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

4. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PIRIPIRI ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 

sanções previstas neste tópico. 

5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do vencedor ou adjudicatário, na 

forma da Lei. 

6. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. 

7. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, 

descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a 

ampla defesa. 

8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão 

de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro Municipal de fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento 

de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

1.  Fica designado o servidor  , portador do RG de nº  como o gestor do presente 

Contrato, o qual acompanhará a execução do fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências 
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contratuais e legais. 

2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94. 

3. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE 

1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do 

contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem 

qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.  Faz parte deste Contrato, o edital do Pregão Eletrônico Nº 0  / , Processo Administrativo nº 

____________/_________e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

1. Fica eleito o foro de PIRIPIRI, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não 

possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE. 

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 

na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

PIRIPIRI-PI, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

Sec. Mun. de xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADO 

Xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1º)  RG/CPF   

2º)  RG/CPF   
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ANEXO III 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21.2022 - CPL/PMP 

(Processo Administrativo n° 003.997/2022) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (xxx), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IV 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21.2022 - CPL/PMP 

(Processo Administrativo n° 003.997/2022) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei 

nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO V 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21.2022 - CPL/PMP 

(Processo Administrativo n° 003.997/2022) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para 

participação de licitação na modalidade de pregão, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para 

efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21.2022 - CPL/PMP 

(Processo Administrativo n° 003.997/2022) 

 

MODELO DE CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 

À Secretaria de Administração do Município de PIRIPIRI Piauí. 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 21/2022 – Comissão Permanente de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento 

convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. PREÇO 

IT
E

M
 

 

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO 

 

QUANT. 

 

VALOR UNIT. 

 

VALOR TOTAL 

01     

02     

   

Valor total da proposta: R$ (por extenso) 

* Descrever o item conforme especificações detalhadas no Termo de Referência 
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2.2. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do Pregão. 

2.3. O Prazo de Entrega é de 05(cinco) dias corridos, a partir da emissão da nota de empenho. 

2.4. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações 

sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre a prestação de serviços. 

 

local e data 

 

assinatura e carimbo da proponente 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2022 - CPL/PMP 

(Processo Administrativo n° 003.997/2022) 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º    
 
 
Aos  do mês de  do ano de dois mil e xxxxxxxxxxxx, de um lado, o MUNICIPIO DE PIRIPIRI, ESTADO DO PIAUÍ, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, doravante chamada abreviadamente de 

CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob nº 02.601.314/0001-75, estabelecida no Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – 

PI, neste ato representada pelo Secretário de Saúde Municipal de Piripiri, GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA, portador do CPF nº 

001.680.793-64, RG sob nº 2.062.695 SSP-PI, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 21/2022, processo administrativo nº 

003.997/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 

ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:  

1. DO OBJETO 

1.1 Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza, destinados a reposição de estoques para 

atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde Municipal-SESAM, conforme especificações e quantidades previstas 

no Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico nº 21/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) 

são os constantes abaixo: 

 
 

VENCEDOR 
ADJUDICADO 

 
 
DESCRIÇÃO DO 

 
ITEM 

  
QTD 

 
PREÇO UNITÁRIO 

 
PREÇO TOTAL 

 
 PRODUTO  MARCA  REGISTRADO (R$) REGISTRADO (R$) 

EMPRESA: 

CNPJ: 

IE: 

      

      

      

VALOR TOTAL REGISTRADO 
 

Obs: A tabela deverá ser adaptada no caso de existência de cadastro de reserva e de acordo com o objeto registrado 

 
3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o 

inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993 e Art.12 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
4. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1. A Prefeitura, como órgão gerenciador do Registro de Preço, praticará todos os atos de controle e administração do Sistema de 
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Registro de Preços disciplinados no art.15 § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Estadual nº 

11.319/2004. 

4.2. O Órgão Gerenciador por meio da CPL deverá acompanhar e gerir o Registro de Preços, cabendo às responsabilidades abaixo 

descritas: 

4.2.1. Participar, quando necessário, de prévias reuniões com fornecedores, visando informá-los das peculiaridades do Sistema de 

Registro de Preços. 

4.2.2. Obedecer e controlar os quantitativos de contratação demandados pela Secretaria solicitante de acordo com o registrado na Ata 

de Registro de Preços. 

4.2.3. O gerenciamento da Ata procedido pela secretaria soliciante não elide nem diminui a responsabilidade da Contratada. 

4.2.4. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços. 

4.2.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos, serviços e preços registrados. 

4.2.6. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

4.2.7. Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes (se houver), contendo: 

 

4.2.7.1. As formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, ou sistema informatizado, quando disponível. 

4.2.7.2. Definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de prazo e responsável, a exemplo de ordem de 

serviço ou fornecimento de bens, aplicação de sanções administrativas, alteração de item registrado em Ata por modelo equivalente ou  

superior. 

4.3 Conforme faculdade contemplada no art. 9, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 não será admitido adesão à esta ata de registro de 

preços. 

 
5 REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
5.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 

convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

5.3.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação 

original. 

5.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

5.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando 

as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.6 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 



44 

 

 

5.6.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste  se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.6.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo. 

5.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1 Por razão de interesse público; ou 

5.8.2 A pedido do fornecedor. 
 
6 CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1 As condições gerais do fornecimento/serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital e seus anexos. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.3 A Ata de cadastro de reserva, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai 

assinada pelas partes. 

 
Local e data 
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