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EDITAL 
  
 

PROCESSO LICITATÓRIO: 071/2019 
 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNCIPAL DE REDENÇÃO 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Início do credenciamento / entrega da declaração que cumpre os requisitos de habilitação e entrega 
dos envelopes: 02 de Julho de 2019 às 09h00min (horario local). 
 
LOCAL DA SESSÃO: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Redenção, à Rua. Walterloo 
Prudente, nº. 253 2º andar, sala 202 – Jardim Umuarama. (Sede Administrativa da Prefeitura 
Municipal). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 3555/2000. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
10 02 – GABINETE DO PREFEITO 
04.122 0036.2004 – Funcionamento do gabinete do Prefeito; 
10 03 – PROCURADORIA JURÍDICA 
04.092.1203.2009 – Manutenção da Procuradoria do Município; 
10 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
04.125.1255.2229 – Defesa do Consumidor – Procon; 
04.122.1003.2010 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo; 
10 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
24.131.0048.2011 – Manutenção dos Serviços de Comunicação; 
10 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
04.122.1203.2012 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças; 
10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1203.2020 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração; 
04.126.1227.2184 – Serviços de Informatização da Prefeitura; 
10 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
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04.122.1203.2093 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras;  
15.451.1013.2023 – Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego; 
26.451.1251.2099 – Manutenção do sistema aero viário; 
26.453.1013.2335 – Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal; 
10 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E LAZER; 
04.122.1203.2103 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Esportes; 
27.812.0743.2105 – Fomento ao Desporto Amador; 
13.846.1006.2045 – Fomento a Festiv. E Outras Manif. Cult. Desportiva e Lazer; 
10 20 SECRETARIA MUN. DE IND. COM. E TURISMO. 
23.122.1203.2107 – Manutenção da Secretaria Mun. Agropecuária, Industria e Comércio; 
10 25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
04.124.1203.2123 – Funcionamento da Controladoria Geral; 
10 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
04.124.1203.2124 – Manutenção da Secretaria Mun. De Fazenda; 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
10 17 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
18.541.1215 2088 – Manutenção do Fundo de Meio Ambiente; 
 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
20 08 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122.0002.2024 – Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social; 
08 122.1203.2025 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social. 
 
09 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.122.1203.2027 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
08.122.1231.2210 – Manutenção do SCFG Serv. De convivência e fortalecimento de vínculos; 
08.241.0121.2028 – Apoio e Encargos com a Pessoa Idosa – API; 
08.243.0131.2030 – Beneficio de Ação Continuada; 
08.243.0131.2031 – Apoio e Encargos com a Criança e o Adolescente; 
08.242.0126.2029 – Apoio e Encargo com a Pessoa Portadora de Deficiência; 
08.243.0132.2033 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 
08.244.0137.2034 – Manutenção de Centros de Convivência; 
08.243.0131.2032 – programa de combate Ao abuso e expl. sexual de crianças 
08.244.0137.2036 – Programa de Assistência Integral a Família; 
08.244.0137.2037 – Programa Bolsa Família; 
08.244.0137.2038 – Manutenção do Pro jovem Adolescente; 
08.244.0137.2039 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica a Criança; 
08.244.0137.2040 – Manutenção dos Serviços de Promoção Especial; 
08.244.0137.2041 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social do Adolescente – LA; 
08.244.0137.2342 – PTTS – Projeto Técnico de Trabalho Social; 
08.244.1265.2343 – Manutenção do Programa Criança Feliz 
 
3.3.90.00 – Material de Consumo, 
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20.10.10 – FUNDO MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08 122 0137 2042 – Encargos com Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente;  
08 122 0002 2043 – Encargos com o Conselho Tutelar 
 
3.3.90.00 – Material de Consumo 
 
20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.1203.2046 - Funcionamento Da Secretaria Municipal De Saúde 
10.122.0122.1120 - Implantação Da Ouvidoria Municipal; 
10.122.0122.2048 - Encargos Com Publicidade Do F.M. De Saúde; 
10.122.2341.000 – Manutenção da Telemedicina Virtual; 
10.122.0311.2051 - Capacitação E Qualificação De Recursos Humanos; 
10.122.1203.1118 – Construção Da Sede Do Conselho Municipal De Saúde; 
10.122.1203.2049 – Manutenção Das Atividades De Apoio E Coordenação Geral; 
10.125.1205.2047 – Encargos Com Conselho Municipal De Saúde; 
10.126.1204.1074 - Informatização Da Rede Pública Municipal De Saúde 
10.244.1257.1241 – Construção, Adaptação E Ap. Da Academia De Saúde; 
10.244.1257.2218 – Manutenção Da Academia De Saúde Municipal; 
10.301.0200 2053 – Atenção Básica De Saúde; 
10.301.0200.2162 - Serviços De Próteses Dentárias; 
10.301.0200.2165 – Implantação E Manutenção De Clínica Oftalmológica; 
10.301.0202.2055 – Manutenção Do Prog. De Agentes Comunitários De Saúde; 
10.301.0203.2056 – Manutenção Das Equipes De Saúde Da Família – Esf; 
10.301.0214.2057 - Prevenção Do Câncer Cérvico E Uterino – PCCU 
10.301.1206.2052 – Programa De Saúde Bucal; 
10.301.1208.1022 – Construção E Aparelhamento Do CAPS II; 
10.301.1209.2058 – Manutenção Do Centro De Atendimento Farmacêutico; 
10.301.1212.1083 – Construção De Unidade De Saúde Da Família; 
10.301.1221.1102 – Implantação Do Centro Fisioterápico De Redenção; 
10.302.0220.2060 – Ações Estratégicas – AHA/MAC; 
10.301.1221.2204 – Manutenção Do Centro De Fisioterapia Municipal; 
10.302.0201.1123 – Adaptação Da Ala Inf. Do HMM; 
10.302.0201.1123 – Construção E Aparelhamento Da Casa De Parto; 
10.302.0210.1021 – Aquisição E Instalação De Equipamentos Odontológicos; 10.303.0230.2061 – 
Assistência Farmacêutica Básica; 
10.304.0235.2062 – Ações Básicas De Vigilância Sanitária;  
10.303.0230.2061 – Assistência Farmacêutica Básica; 
10.306.0210.2065 - Implantação E Man. De Prog. P/ Alim. E Nutrição; 
10.301.1209.2058 – Manutenção do Centro de Atendimento Farmacêutico 
10.302.0210.2059– Assistência Hosp. E Ambulatorial De Média E Alta Complexidade; 
10.301.1221.2204 – Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal;  
10.302.0210.2338 – Manutenção E Instalação Da Unid. De Atend. De Emergência; 
10.302.0210.2340 – Manutenção De TFD – Tratamento Fora De Domicílio; 
10.302.1216.2135 – Manutenção Das Atividades Das Unidades De Pronto Atendimento – Upa; 
10.302.1210.2134 – Implantação E Manutenção Do Complexo Municipal; 
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10.302.1220.2215 – Manutenção Do CAPS I, II, III; 
10.302.1258.1122 – Construção Do Centro De Saúde Da Mulher; 
10.302.1217.1078 – Construção Do Pronto Socorro Municipal-Upa; 
10.302.1220.2059 – Assistência Hosp. E Amb. De Média e Alta Complexidade; 
10.302.1258.2230 – Manutenção Do Centro De Saúde Da Mulher; 
10.302.1261.1116 – Construção E Ampliação De Hospitais; 
10.304.1254.2339 – Manutenção Do Centro De Zoonoses – CCZ 
10.305.0220.2063 – Vigilância E Saúde; 
10.306.0210.2065 – Implantação e Man. De Prog. P/ alim. E Nutrição 
10.423.0210.2066 - Incentivo A População Indígena; 
 
Elementos de despesas: 3.3.90.30.00 material de consumo; 
Fonte de Recursos: 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001 Recursos Próprios/SUS. 
 
14 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
15 15 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.122.1203.2071 – Funcionamento da Secretaria de Educação; 
12.122.1203.2082 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação; 
12.333.1259.2231 – Manutenção de Telecentros; 
12.361.0401.2129 – Aplicação do salário educação - QSE 
12.122.1005.2067 – Encargos com o Conselho Municipal de Educação. 
 
24 24 FUNDEB 
12.361.0401.1059 – Manutenção e Desenvolvimento do ensino 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, através de seu Pregoeiro, Márcio Antônio da Mota, 
torna público a quem possa interessar que se acha aberto o presente PREGÃO PRESENCIAL n.º 
034/2019, com julgamento pelo seu MENOR PREÇO POR ITEM, visando a Contratação De Empresa para 
Fornecimento de Material Higiene e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais, sendo que a 
presente licitação será processada no dia, local e hora definido no preâmbulo deste edital e será julgada 
em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto federal nº. 3555/2000, 
aplicando-se subsidiariamente à medida do necessário e, conforme critério do pregoeiro a Lei nº. 
8.666/93 e atualizações. Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base nos princípios 
constitucionais e na legislação de direito privado.   
 
O presente Edital poderá ser retirado gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Redenção – PA 
www.redencao.pa.gov.br. 
 
1. DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
1.1. INTEGRAM o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
● Anexo 1 – MINUTA DO CONTRATO; 
● Anexo 2 - TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DESTE PREGÃO; 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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● Anexo 3 – MODELO / TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
● Anexo 4 - MODELO / DECLARAÇÃO QUE CUMPRE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
● Anexo 5 – MODELO / DECLARAÇÃO GERAL; 
● Anexo 6 – MODELO / DECLARAÇÃO CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 
 
1.2. Os anexos 3 e 4 DEVERÃO ser apresentados fora dos envelopes juntamente com um documento de 
identidade do representante. 
 
2. OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 
2.1 Conforme normativa do TCM (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO), as empresas participantes 
deve ter certificado digital, para assinatura de contratos. 
 
2.2 ESCLARECIMENTOS: AS EMPRESAS INTERESSADAS NO CERTAME DEVE REQUERER JUNTA A COMISSÃO O 
PROGAMA PARA FORMALIZAR A PROPOSTA DIGITAL EM PEN DRIVE, ASSIM FACILITA O LANÇAMENTO DOS 
PREÇO NO SISTEMA. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento 
no Brasil, PERTENCENTES AO RAMO DO OBJETO LICITADO e que atendam na íntegra todas as 
exigências deste edital, sendo vedada a participação de: 
 
3.1.1. Consórcios; 
 
3.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração 
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 
3.1.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Redenção - PA; 
 
3.1.4. Empresas com falência decretada ou concordatária; 
 
3.1.5. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Redenção - PA; 
 
3.2. A inobservância das vedações do subitem anterior é de inteira responsabilidade da licitante que, 
pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.   
 
3.3. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar certidão de 
enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela 
Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, 
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DEVIDAMENTE ATUALIZADA (data de expedição não superior a 02 anos da data de apresentação das 
propostas), e declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 
123/206,  afirmando, ainda, que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006. (conforme MODELO DECLARAÇÃO/ anexo 6). 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo às empresas que desejarem fazer lances verbais 
deverão se credenciar, através de representantes / agentes credenciados, com poderes para formular 
lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases do processo licitatório (modelo anexo 3/ procuração). 
 
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
 
b) TRATANDO-SE DE PROCURADOR, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
(modelo Anexo 3/ procuração). 
 
4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada.  
 
4.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente. Em separado, será entregue os envelopes “PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO”. 
 
4.5. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo 
licitatório. 
 
4.6. Declarado o encerramento do credenciamento, nenhum outro licitante será aceito para 
participação no pregão.   
 
4.6.1. O tempo mínimo de credenciamento será de 10 minutos.   
 
4.7. Instaurada a sessão e, terminada a fase de credenciamento, os licitantes, por intermédio de seus 
representantes, entregarão ao pregoeiro A DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (modelo anexo 4).  
4.7.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 
prevista inviabilizará a participação da proponente neste pregão, impossibilitando, em consequência, o 
recebimento dos envelopes proposta e documentos de habilitação.  
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4.8. O representante devidamente credenciado pela empresa licitante poderá solicitar o preenchimento 
da declaração acima citada (item 4.7), no início da sessão do pregão, em modelo a ser disponibilizado 
pelo Departamento de Licitação.   
4.9. O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir poderá ser 
enquadrado nas penalidades previstas no item 12 do edital. 
 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1. Os Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Documentação-Habilitação) deverão ser apresentados 
separadamente, em dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, em envelopes lacrados, 
contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa: 
 
ENVELOPE “1”- PROPOSTA     e/ou                       ENVELOPE “2” - HABILITAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Redenção – PA.            Prefeitura Municipal de Redenção – PA 
Pregoeiro e Equipe de Apoio.                                   Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
PREGÃO N.º 034/2019                                              PREGÃO N.º 034/2019 
(Razão social da empresa)                                     (Razão social da empresa)  
 
5.2. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 
desclassificação/inabilitação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.  
 
5.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “2” - DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO antes do 
envelope “1” - PROPOSTA, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente 
lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.  
 
5.4 – Serão abertos inicialmente os envelopes contendo a proposta de preços e seu conteúdo será 
rubricado pelo pregoeiro e equipe de apoio.  
 
6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
 
6.1. O Envelope “1” – PROPOSTA, deverá conter a Proposta do licitante, de acordo com o disposto no 
item 7. 
 
6.2. O Envelope “2” - HABILITAÇÃO-DOCUMENTAÇÃO - deverá conter a documentação de que trata o 
item 8. 
 
7. ENVELOPE “1” - PROPOSTA 
 
7.1 - O envelope proposta deverá conter: 
7.1.1. A proposta propriamente dita, em uma via, preferencialmente em impresso próprio da 
proponente, redigida em português (salvo expressões técnicas de uso corrente), de forma clara e 
detalhada, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o  
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Entendimento, devidamente ASSINADA em seu final pelo representante legal da proponente e rubrica 
nas demais folhas, devendo conter:  
 
a) dados da licitante como Razão Social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual ou Municipal; 
 
b) Número do pregão; 
 
c) Local, data, assinatura e identificação do responsável e função; 

 
d) PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.   

 
d1) Na apresentação dos preços, somente serão aceitos, valores com 02 (duas) casas decimais, sendo 
desprezados todos os valores a partir da 3ª casa decimal.   
 
e) Descrição dos Produtos, conforme ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II do Edital. 

 
f) Indicação da Marca dos Itens Cotados. 

 
g) No (s) preço (s) indicado na proposta comercial da licitante já deverão estar incluídas, conforme cada 
caso, todas as despesas, taxas, mão de obra, tributos, inclusive as de transporte, traslados, hospedagem, 
carga/descarga, fretes, alimentação, seguros, autorizações, alvarás, 
equipamentos/máquinas/ferramentas ou materiais necessários, embalagens, encargos de leis sociais, 
despesas com pessoal ou quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste 
edital, que incidam de forma direta ou indireta para a perfeita execução do objeto do presente pregão.   
  
h) Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope proposta; 
 
i) A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
7.1.2. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, satisfeitos todos os 
termos estabelecidos neste ato convocatório. 
 
7.1.3 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas, que não atenderem às exigências do edital e seus anexos 
ou da legislação aplicável; 
 
a) Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
 
b) Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 
edital; 
 
c) Que apresentarem preços excessivos ou manifestavelmente inexequíveis, quando comparados aos 
estimados pela cotação Previa feito pelo Departamento de Compras deste Município.  
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8. ENVELOPE “2” – DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO 
 
8.1. Será considerado HABILITADO o licitante que apresentar os documentos relacionados no item 8.4 
do edital.  
 
8.2. Constituem motivos para INABILITAÇÃO do licitante. 
 
a) A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 
b) A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
 
c) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão; 

 
d) O não cumprimento dos requisitos de habilitação; 
 
8.3. Os documentos necessários à habilitação DEVERÃO ser apresentados em uma via, no original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada previsto na Lei Federal n° 8.666/93 ou por publicação em 
órgão de imprensa oficial ou ainda extraído via internet, que estarão sujeitos à confirmação de sua 
autenticidade junto aos sites. 
 
8.3.1 - Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
8.4. O envelope “documentos de habilitação” deverá conter os documentos a seguir:  
 
8.4.1 – habilitação jurídica: 
a – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
 
c – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
d – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento o 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
e) – Copia do RG e CPF dos Sócios ou CNH; 
8.4.2 – Regularidade fiscal: 
 
a -  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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b – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes ESTADUAL (FIC) e (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO), 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual.  

 
c - A prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL é composta pelos seguintes documentos: 

 
c.1.1 - Certidão Negativa quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, com validade na data da  apresentação; 

 
c.1.2 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, administrados pelo  Departamento da 
Receita Federal, com validade na data da apresentação. 

 
OBS.: Os itens c.1.1 e c.1.2, podem ser substituídos por uma única certidão denominada, Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, com validade na data de apresentação. 
c.2 -  A prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL, dentro do prazo de  validade na data de 
apresentação. 

 
c.3 - A prova de regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL será comprovada pela(s): 

 
c.3.1 - Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal, com validade na data de apresentação, e de 
acordo com o estabelecido pelo Município da sede da licitante. 

 
 c.4 - Regularidade relativa à prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. 

 
c.4.1 - Certidão Negativa de Débito do INSS (CND), com validade na data da apresentação; 

 
c.4.2 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), com validade na data da apresentação. 
 
8.4.2.1 – Condições para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 

 
a – A COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE SOMENTE SERÁ EXIGIDA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME 
PRECEITUA O ART. 42 LC 123/06. NÃO OBSTANTE, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME, DEVERÃO APRESENTAR TODA A 
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA FINS DE SE COMPROVAR REGULARIDADE FISCAL, MESMO NA 
HIPOTESE DESTA APRESENTAR ALGUMA RESTRIÇÃO. 

 
b – HAVENDO ALGUMA RESTRICAO NA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL DAS 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SERÁ ASSEGURADO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
UTEIS CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM QUE O LICITANTE FOR DECLARADO 
VENCEDOR DO CERTAME, PRORROGAVEIS POR IGUAL PERIODO, À CRITERIO DA ADMINISTRACAO 
PUBLICA, PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO, PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO 
DÉBITO. (ART. 43, §1º DA LC 123/06). 
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c – A NÃO REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO, NA HIPÓTESE DO PARÁGRAFO ANTERIOR, IMPLICARÁ 
NA DECADENCIA DO DIREITO À CONTRATACAO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS SANCOES PREVISTAS NESTE 
EDITAL, SENDO FACULTADO À ADMINSTRACAO PUBLICA A CONVOCACAO DOS LICITANTES 
REMANESCENTES PARA, EM SESSÃO PÚBLICA, DAR CONTINUIDADE AOS ATOS REFERENTES AO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, OU REVOGAR A LICITAÇÃO. 
 
8.4.3 - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE CONSISTIRÁ 
EM: 
 
a - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA (recuperação judicial ou extrajudicial); 
  
b) Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício sociais, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, com termo de abertura e encerramento devidamente assinado por 
contador ou por profissional equivalente, com certidão de regularidade profissional do Conselho 
Regional de Contabilidade, que comprovem a boa situação econômico-financeira da empresa, vedada 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. EM se tratando de M.E. e E.P.P. Balanço 
Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, apenas será exigido no ato da assinatura do contrato nos 
termos do decreto 8.538/2015. 
 
8.4.5 – DECLARAÇÃO 
 
a - DECLARAÇÃO, conforme modelo / sugestão - anexo 05 deste edital. (Declaração de não possuir 
impedimento para contratação e declaração de não empregar menores) 
 
OBSERVAÇÕES 
 
01: TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR EM NOME DA EMPRESA LICITANTE 
PARTICIPANTE. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS, GUIAS DE PAGAMENTOS OU QUAISQUER OUTRAS 
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIFERENTE DAS EXIGIDAS NESTE EDITAL.  
 
02: SE A LICITANTE FOR A MATRIZ, TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR EM NOME DA MATRIZ, E 
SE A LICITANTE FOR 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. 
 
03: SERÃO ACEITAS CERTIDÕES NOS LIMITES DE SUA VALIDADE. QUANDO NÃO ESPECIFICADA 
QUALQUER VALIDADE NA CERTIDÃO, ESTAS DEVERÃO TER SIDO EXPEDIDAS NUM PRAZO NÃO SUPERIOR 
A 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA PREVISTA PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 
EXCETO PARA O ITEM 8.4.4, EM QUE DEVERÁ SER CONSIDERADO O PRAZO EVIDENCIADO NO ITEM, OU 
SEJA, EXPEDIÇÃO EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS IMEDIATAMENTE ANTERIORES A DATA DE 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
04: SOLICITAMOS ÀS EMPRESAS LICITANTES PARTICIPANTES, PARA FACILITAR A ANÁLISE E 
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS, QUE ESTES SEJAM APRESENTADOS NA ORDEM / SEQÜÊNCIA DESTE 
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EDITAL, DEVIDAMENTE NUMERADOS E REUNIDOS COM PRESILHA OU OUTROS MÉTODOS AFINS, PARA 
FACILITAR A JUNTADA NO PROCESSO, EVITANDO FOLHAS SOLTAS E AINDA DUPLICIDADE DE 
DOCUMENTOS. 
 
9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
 
9.1. No dia, local e horário indicado no preâmbulo serão abertos à sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 
10 (dez) minutos. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta 
de preços e os documentos de habilitação. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará 
encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 
no certame. 
 
9.2. A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
ordenando-as em ordem crescente de valores. 
 
9.3. Em seguida identificará as propostas de menor preço unitário cujo conteúdo atenda as 
especificações do edital. 
 
9.4. As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço serão 
classificadas em ordem crescente. 
 
9.5. O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não 
atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. 
 
9.6. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 9.3 e 9.4, serão selecionadas 
até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
9.7. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os proponentes 
com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 
 
9.8. Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma 
sucessiva, inferiores à proposta de menor preço. 
 
9.9. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor.  
 
9.9.1. Somente será admitida redução do lance sobre o preço unitário do item de no mínimo 0,01 (um 
centavo de real). Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor 
proposta escrita e/ou do último lance verbal oferecido.  
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9.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
9.10.1 Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 
com vistas à redução do preço.  
9.11. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.12. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a(s) proposta(s) escrita(s) de 
menor preço e o valor estimado para a prestação de serviço. 
 
9.12.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será  efetuada 
por sorteio, na mesma sessão. 

9.12.2. Entende-se por empate, igualmente, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 123/2006. 
9.13. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro 
verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
 
9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de valor, o 
pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada, decidindo motivadamente a 
respeito.  
 
9.15. Serão aplicadas as disposições da Lei Complementar 123/2006, no que couber. 
 
9.16. Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas no edital, será 
aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para confirmação das suas 
condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão. 
 
9.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o proponente será 
declarado vencedor. 
 
9.18. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, 
verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
9.19. Nas situações previstas nos itens 9.12, 9.13, 9.14 e 9.18, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido melhor preço. 
 
9.20. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame, e rubrica dos 
participantes e equipe do pregão. 
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9.21. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata 
da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação seguirá um 
dos destinos constantes do item 10; 
 
9.22. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.23. A falta de manifestação motivada do licitante na sessão importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.   
 
9.24. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases 
preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos representantes 
credenciados, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão 
ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
9.25. Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários 
previstos no preâmbulo deste edital. 
 
9.26. O PREGOEIRO poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o 
término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar 
informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do 
objeto deste pregão, suficiente para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de 
menor preço que apresentar.  
 
9.26.1. A NÃO apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor 
preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 7.1.3 deste edital.   
 
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame ao 
licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação pelo Senhor Prefeito. 
 
10.2. Caso haja recurso, os interessados poderão juntar memoriais no prazo de TRÊS DIAS ÚTEIS, 
contados do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente 
ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
Obs.: A não apresentação de memoriais no prazo estabelecido no item 10.2 pela licitante que 
manifestou em sessão pública a intenção de interpor recurso poderá enquadrá-la nas penalidades 12 do 
edital.  
10.3. Na hipótese do item 10.2, o Senhor Prefeito Municipal decidirá os recursos, adjudicará o objeto do 
Pregão ao licitante vencedor e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o 
procedimento licitatório. 
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10.4. O resultado final do Pregão será divulgado na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), 
Imprensa Nacional da União (INCOM) e Jornal de Grande Circulação na Região (Diário do Pará), 
facultada sua divulgação na Internet.   
 
10.5. De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes, devendo ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio, podendo ser assinada 
pelos licitantes que o desejarem. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração de CONTRATO, 
conforme minuta integrante deste pregão - anexo 1. 
 
11.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e a FAZENDA NACIONAL, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  
 
11.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, comprovar a sua situação de regularidade de que 
trata o subitem 11.2 deste item, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  
 
11.4. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta não mantiver 
habilitação regular (item 11.3) ou se recusar a assinar o contrato ou retirar  
 
instrumento equivalente, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  
 
11.5. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação 
do aviso. 
 
11.6. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará–(IOEPA) e 
veiculação na Internet.  
 
11.7. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para retirar assinatura do contrato, ou 
documento equivalente, no prazo máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. 
 
11.7.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por 
escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não 
ser aceito pela Administração. 
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11.8. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
dos valores contratados. 
 
11.9. Após a celebração do contrato ou retirada do documento equivalente, os envelopes contendo os 
documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 10 (dez) dias, 
após os mesmos serão inutilizados.  
 
11.10. O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com 
os Arts. 77 a 79 todos da Lei Federal 8.666/93 e atualizações.  
 
12. PENALIDADES 
 
12.1 – As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei nº. 10.520/02, 
e aos contratados aquelas previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o subitem 
seguinte. 
 
a) Em caso de INEXECUÇÃO PARCIAL ou TOTAL do objeto da presente licitação, a Administração poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades: 
 
a.1) Advertência por escrito. 
a.2) MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) do valor total da proposta vencedora no caso de 
descumprimento de quaisquer obrigações assumidas, neste edital de pregão, seus anexos ou proposta 
apresentada.  
 
a.3) MULTA DE 30% (TRINTA POR CENTO) do valor total da proposta vencedora no caso de 
descumprimento total do contrato / ordem de fornecimento ou no caso da não assinatura do contrato 
ou documento equivalente quando convocado.   
 
a.4) SUSPENSÃO por até DOIS ANOS do direito de licitar e de contratar com a  Prefeitura Municipal de 
Redenção - PA. 
  
a.5) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação. 
 
12.2. As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei nº. 8.666/93 e 
atualizações.   
 
12.3. Caso o licitante, em qualquer fase desta licitação, apresentar documentação falsa ou inverossímil, 
cometer fraude, deixar de entregar documentação exigida, ele poderá sofrer, cumulativamente, além de 
declaração de sua inidoneidade, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 
quaisquer das sanções adiante previstas: 
 
a) Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
REDENÇÃO - PA, e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores 
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do Município de REDENÇÃO - PA, pelo prazo de 02 (DOIS) ANOS, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade. 
 
b) Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 
 
12.4. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de 
infringência  de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta 
cometida, as penalidades estabelecidas neste edital. 
 
12.5. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, lance 
ou oferta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantidos os direitos prévios da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até DOIS ANOS, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.6. À licitante que pretender valer-se do tratamento diferenciado e favorecido dispensado às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e que não regularizar a documentação fiscal, no prazo 
estabelecido no subitem 8.4.2.1 será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta que 
tiver apresentado inicialmente no presente certame, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. ATÉ 02 (DOIS) dias úteis / expediente, antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato do ato convocatório 
do pregão. 
 
13.1.1. AS IMPUGNAÇÕES sobre o certame licitatório deverão ser formalizadas por escrito e 
protocoladas pessoalmente no Protocolo Geral (Prédio da Prefeitura Municipal), sito à.  
 
Rua. Guarantã, 600 – Setor Vila Paulista. Horário de expediente do Protocolo Geral / Atendimento ao 
Público = de 2ª à 6ª feira, das 08h00min às 14h00min. 
13.1.2. INFORMAÇÕES / ESCLARECIMENTOS podem ser obtidas por um dos seguintes meios:  
 
a) Pessoalmente = Protocolada no Protocolo Geral (Prédio da Prefeitura Municipal), sito à Rua. 
Guarantã, 600 – Setor Vila Paulista. Horário de expediente do Protocolo Geral / Atendimento ao Público 
= de 2ª à 6ª feira, das 08h00min às 14h00min. 
b) Fone: (94) 3424-3578.   
c) E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br 
 
13.1.3 – Caberá ao subscritor deste decidir sobre a petição no prazo de 01 (UM) DIA ÚTIL, antes da data 
fixada para o certame.   
 
13.2. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 
informal. 
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13.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da 
proposta.   
 
13.4. É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos esclarecimentos / 
adendos / erratas ou quaisquer outras eventuais informações acerca da presente licitação, dos quais 
serão publicados avisos na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), IMPRENSA NACIONAL (INCOM) 
e Jornal de Grande Circulação na Região (Diário do Pará). 
 
13.5. A simples apresentação dos envelopes “proposta comercial” e “documentos de habilitação”, para 
participação da presente licitação, SERÁ CONSIDERADO COMO EVIDÊNCIA DE QUE O PROPONENTE: 

 
A) EXAMINOU CRITERIOSAMENTE TODOS OS TERMOS E ANEXOS DESTE EDITAL, QUE OS COMPAROU 
ENTRE SI E OBTEVE DA MUNICIPALIDADE INFORMAÇÕES SOBRE QUALQUER PARTE DUVIDOSA, ANTES 
DE APRESENTÁ-LA. 
 
B) CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA 
PROPOSTA COMERCIAL TOTALMENTE SATISFATÓRIA. 
 
C) TEM PLENO CONHECIMENTO, CONCORDÂNCIA E TOTAL SUBMISSÃO A TODAS AS EXIGÊNCIAS, 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE EDITAL, BEM COMO DE TODOS OS SEUS ANEXOS, PREVALECENDO 
SEMPRE, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS, O DISPOSTO NO EDITAL. 
 
D) TEM PLENO CONHECIMENTO DO(S) LOCAL(S) ONDE SE DESENVOLVERÃO AS ENTREGAS OBJETO DA 
PRESENTE LICITAÇÃO TENDO CIÊNCIA DE TODAS AS CONDIÇÕES E EVENTUAIS DIFICULDADES. 
 
E) RESPONDERÁ CIVIL E CRIMINALMENTE PELA VERACIDADE DE TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES 
DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADAS. 
 
13.6. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
13.7. Fica assegurado ao Município o direito de revogar ou anular a presente licitação na forma da 
legislação vigente, dando ciência aos interessados. 
 
13.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do 
resultado do processo licitatório. 
13.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
13.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do pregoeiro em contrário. 
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13.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, nos termos da Lei 8666/93, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Redenção - Pa. 
 
13.12. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 
integrante do instrumento, independentemente de transcrição. 
 
13.13. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados proposta ou 
documentos na forma exigida, a proponente será, conforme o caso, desclassificada ou inabilitada.    
 
14. INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
14.1 – Esclarecimentos, dúvidas ou informações gerais poderão ser obtidos através dos telefones 
abaixo, sendo que as respostas, por telefone terão caráter estritamente informal:  
 
Sede Administrativa da Prefeitura do Município de Redenção - PA 
Rua Walterloo Prudente, n.º 253, 2º andar, sala 202 – Jardim Umuarama. 
Cep: 68.552-220 – Redenção / PA.  
CNPJ: 04.144.168/0001-21 
Tel.: (94) 3424-3578. Setor de Licitações 
E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br 
 
E para que ninguém alegue desconhecimento, o presente Edital será publicado em resumo na Imprensa 
Oficial do Estado do Pará (IOEPA), Imprensa Nacional (INCOM) e Jornal de Grande Circulação na Região 
(Diário do Pará), e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 

 
 
 

Redenção - PA, 18 de Junho de 2019. 
 
 

Daiane Furtado de Araújo 
 Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 001/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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ANEXO I  
 MINUTA DO CONTRATO 

 
  Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Guarantã nº 600 - Vila Paulista, 
inscrito no CNPJ sob nº. 04.144.168/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
_________________________, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº __________________________, 
RG nº __________________________, residente e domiciliado à Rua 
_______________________________, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, 
______________________________,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº __________________________, 
com sede à Rua _____________________, na cidade de ___________________, Estado do 
__________________, neste ato representada por seu sócio proprietário, 
Sr(ª)________________________, brasileiro, ___________________________, empresário (a), portador 
da Carteira de Identidade RG nº ________________________ e CPF nº _________________________, 
residente e domiciliado na Rua ___________________________, nesta cidade de 
___________________, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA de comum acordo 
ajustam e acordam as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do Processo de 
Licitação nº 071/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 034/2019, de 02/07/2019, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que 
dispõe sobre Licitações Públicas e Contratos Administrativos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O presente termo tem como objeto a Contratação de Empresa para 
Fornecimento de Material Higiene e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais deste 
Município, de acordo com a Planilha Quantitativa e Qualitativa do Edital de Licitação, que passa a fazer 
parte integrante deste. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência 
a partir _____/_____/_____ e término em 31/12/2019 podendo essa data ser prorrogada conforme 
necessidade e conveniência da Administração Municipal, através de comunicação formal prévia, por 
mais doze meses.  
 
§ ÚNICO – O material deve ser fornecido em até 05 (cinco) dias após a emissão da Requisição expedida 
pelo Departamento de Compras da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 
da Lei 8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito.    
                                                                                                                                                                                                                                                                        
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A CONTRATADA se compromete a assinar o 
contrato, ou retirar o documento equivalente para aquisição no prazo de 02 (dois) dias da convocação 
do setor de contratos, e elaborado o contrato e devidamente assinado (ou documento equivalente), a 
CONTRATADA procederá ao fornecimento de acordo com as especificações, preços e estimativas de 
quantidades conforme anexo do edital. 
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A entrega deverá se realizar no prazo máximo de cinco (5) dias do recebimento da Ordem de 
Fornecimento do Almoxarifado Central, devendo o material estar acompanhado da respectiva nota 
fiscal, mencionando na mesma o número da licitação e endereço completo para entrega do objeto, 
conforme indicado neste anexo, além dos demais dados pertinentes e necessários.    
 
Todas as despesas com a entrega (descarga) do material serão por conta da CONTRATADA. 
 
As entregas deverão ser executadas independentemente da quantidade solicitada na Ordem de 
Fornecimento ou documento equivalente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a 
qualquer tempo, solicitar a comprovação e verificar o fiel cumprimento deste, de propor modificações 
nas especificações técnicas do objeto da presente licitação, visando adaptá-los à sua viabilidade, bem 
como complementá-los ou detalhá-los quando julgar conveniente, utilizando para tantos elementos 
disponíveis e praticados no mercado. 
 
A CONTRATANTE obriga-se, depois de firmado o contrato ou documento equivalente, a empenhar os 
recursos orçamentários necessários ao pagamento, observados às previsões estabelecidas, e pagar as 
notas fiscais emitidas. 
 
O presente instrumento constitui documento vinculativo com características de compromisso para 
futura contratação. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, sendo assegurada a 
CONTRATADA a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, o 
CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, cuja 
Nota de Empenho será emitida de conformidade com a despesa a ser liquidada em cada mês, 
obedecendo a seguinte dotação orçamentária: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
10 02 – GABINETE DO PREFEITO 
04.122 0036.2004 – Funcionamento do gabinete do Prefeito; 
10 03 – PROCURADORIA JURÍDICA 
04.092.1203.2009 – Manutenção da Procuradoria do Município; 
10 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
04.125.1255.2229 – Defesa do Consumidor – Procon; 
04.122.1003.2010 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo; 
10 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
24.131.0048.2011 – Manutenção dos Serviços de Comunicação; 
10 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
04.122.1203.2012 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças; 
10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1203.2020 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração; 
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04.126.1227.2184 – Serviços de Informatização da Prefeitura; 
10 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
04.122.1203.2093 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras;  
15.451.1013.2023 – Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego; 
26.451.1251.2099 – Manutenção do sistema aero viário; 
26.453.1013.2335 – Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal; 
10 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E LAZER; 
04.122.1203.2103 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Esportes; 
27.812.0743.2105 – Fomento ao Desporto Amador; 
13.846.1006.2045 – Fomento a Festiv. E Outras Manif. Cult. Desportiva e Lazer; 
10 20 SECRETARIA MUN. DE IND. COM. E TURISMO. 
23.122.1203.2107 – Manutenção da Secretaria Mun. Agropecuária, Industria e Comércio; 
10 25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
04.124.1203.2123 – Funcionamento da Controladoria Geral; 
10 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
04.124.1203.2124 – Manutenção da Secretaria Mun. De Fazenda; 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
10 17 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
18.541.1215 2088 – Manutenção do Fundo de Meio Ambiente; 
 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
20 08 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122.0002.2024 – Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social; 
08 122.1203.2025 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social. 
 
09 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.122.1203.2027 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
08.122.1231.2210 – Manutenção do SCFG Serv. De convivência e fortalecimento de vínculos; 
08.241.0121.2028 – Apoio e Encargos com a Pessoa Idosa – API; 
08.243.0131.2030 – Beneficio de Ação Continuada; 
08.243.0131.2031 – Apoio e Encargos com a Criança e o Adolescente; 
08.242.0126.2029 – Apoio e Encargo com a Pessoa Portadora de Deficiência; 
08.243.0132.2033 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 
08.244.0137.2034 – Manutenção de Centros de Convivência; 
08.243.0131.2032 – programa de combate Ao abuso e expl. sexual de crianças 
08.244.0137.2036 – Programa de Assistência Integral a Família; 
08.244.0137.2037 – Programa Bolsa Família; 
08.244.0137.2038 – Manutenção do Pro jovem Adolescente; 
08.244.0137.2039 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica a Criança; 
08.244.0137.2040 – Manutenção dos Serviços de Promoção Especial; 
08.244.0137.2041 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social do Adolescente – LA; 
08.244.0137.2342 – PTTS – Projeto Técnico de Trabalho Social; 
08.244.1265.2343 – Manutenção do Programa Criança Feliz 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPÍO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 ... _____________________________________________________________________________________________________________________________Av. 

Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

23 

 
3.3.90.00 – Material de Consumo, 
 
20.10.10 – FUNDO MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08 122 0137 2042 – Encargos com Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente;  
08 122 0002 2043 – Encargos com o Conselho Tutelar 
 
3.3.90.00 – Material de Consumo 
 
20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.1203.2046 - Funcionamento Da Secretaria Municipal De Saúde 
10.122.0122.1120 - Implantação Da Ouvidoria Municipal; 
10.122.0122.2048 - Encargos Com Publicidade Do F.M. De Saúde; 
10.122.2341.000 – Manutenção da Telemedicina Virtual; 
10.122.0311.2051 - Capacitação E Qualificação De Recursos Humanos; 
10.122.1203.1118 – Construção Da Sede Do Conselho Municipal De Saúde; 
10.122.1203.2049 – Manutenção Das Atividades De Apoio E Coordenação Geral; 
10.125.1205.2047 – Encargos Com Conselho Municipal De Saúde; 
10.126.1204.1074 - Informatização Da Rede Pública Municipal De Saúde 
10.244.1257.1241 – Construção, Adaptação E Ap. Da Academia De Saúde; 
10.244.1257.2218 – Manutenção Da Academia De Saúde Municipal; 
10.301.0200 2053 – Atenção Básica De Saúde; 
10.301.0200.2162 - Serviços De Próteses Dentárias; 
10.301.0200.2165 – Implantação E Manutenção De Clínica Oftalmológica; 
10.301.0202.2055 – Manutenção Do Prog. De Agentes Comunitários De Saúde; 
10.301.0203.2056 – Manutenção Das Equipes De Saúde Da Família – Esf; 
10.301.0214.2057 - Prevenção Do Câncer Cérvico E Uterino – PCCU 
10.301.1206.2052 – Programa De Saúde Bucal; 
10.301.1208.1022 – Construção E Aparelhamento Do CAPS II; 
10.301.1209.2058 – Manutenção Do Centro De Atendimento Farmacêutico; 
10.301.1212.1083 – Construção De Unidade De Saúde Da Família; 
10.301.1221.1102 – Implantação Do Centro Fisioterápico De Redenção; 
10.302.0220.2060 – Ações Estratégicas – AHA/MAC; 
10.301.1221.2204 – Manutenção Do Centro De Fisioterapia Municipal; 
10.302.0201.1123 – Adaptação Da Ala Inf. Do HMM; 
10.302.0201.1123 – Construção E Aparelhamento Da Casa De Parto; 
10.302.0210.1021 – Aquisição E Instalação De Equipamentos Odontológicos; 10.303.0230.2061 – 
Assistência Farmacêutica Básica; 
10.304.0235.2062 – Ações Básicas De Vigilância Sanitária;  
10.303.0230.2061 – Assistência Farmacêutica Básica; 
10.306.0210.2065 - Implantação E Man. De Prog. P/ Alim. E Nutrição; 
10.301.1209.2058 – Manutenção do Centro de Atendimento Farmacêutico 
10.302.0210.2059– Assistência Hosp. E Ambulatorial De Média E Alta Complexidade; 
10.301.1221.2204 – Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal;  
10.302.0210.2338 – Manutenção E Instalação Da Unid. De Atend. De Emergência; 
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10.302.0210.2340 – Manutenção De TFD – Tratamento Fora De Domicílio; 
10.302.1216.2135 – Manutenção Das Atividades Das Unidades De Pronto Atendimento – Upa; 
10.302.1210.2134 – Implantação E Manutenção Do Complexo Municipal; 
10.302.1220.2215 – Manutenção Do CAPS I, II, III; 
10.302.1258.1122 – Construção Do Centro De Saúde Da Mulher; 
10.302.1217.1078 – Construção Do Pronto Socorro Municipal-Upa; 
10.302.1220.2059 – Assistência Hosp. E Amb. De Média e Alta Complexidade; 
10.302.1258.2230 – Manutenção Do Centro De Saúde Da Mulher; 
10.302.1261.1116 – Construção E Ampliação De Hospitais; 
10.304.1254.2339 – Manutenção Do Centro De Zoonoses – CCZ 
10.305.0220.2063 – Vigilância E Saúde; 
10.306.0210.2065 – Implantação e Man. De Prog. P/ alim. E Nutrição 
10.423.0210.2066 - Incentivo A População Indígena; 
 
Elementos de despesas: 3.3.90.30.00 material de consumo; 
Fonte de Recursos: 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001 Recursos Próprios/SUS. 
 
14 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
15 15 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.122.1203.2071 – Funcionamento da Secretaria de Educação; 
12.122.1203.2082 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação; 
12.333.1259.2231 – Manutenção de Telecentros; 
12.361.0401.2129 – Aplicação do salário educação - QSE 
12.122.1005.2067 – Encargos com o Conselho Municipal de Educação. 
 
24 24 FUNDEB 
12.361.0401.1059 – Manutenção e Desenvolvimento do ensino 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
1. A CONTRATANTE irá efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias, após a 
entrega dos materiais, desde que devidamente atestado pela municipalidade a entrega dos itens. 
 
2. Em caso de irregularidade(s) na(s) entrega(s) e/ou documentação fiscal, o prazo de pagamento será 
contado a partir das correspondentes regularizações.  
 
CLÁUSULA NONA - DO VALOR - O valor total do objeto deste Termo de CONTRATO, está previsto 
estimado em R$ ___________(_______________) de acordo com a somatória dos Itens. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
  
1. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e sem ônus ou responsabilidade, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, rescindir este contrato independentemente de ação, notificação ou 
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interpelação judicial ou extra, quando a CONTRATADA se enquadrar em quaisquer das condições 
estabelecidas no artigo 78 da Lei 8.666/93.  
 
2.  Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto nos artigos 58 – II, e 77 a 80 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e atualizações. Em caso de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da Lei 8.666/93 e atualizações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS TRABALHADORES, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E 
COMERCIAIS - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
  
 1 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado, comprovado e aceito 
pela CONTRATANTE, o não cumprimento das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, poderá gerar à CONTRATADA, segundo a gravidade da falta, a aplicação de penalidades, 
nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, na seguinte 
conformidade: 
   
a.1) Advertência por escrito. 
 
a.2) MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) do valor total da proposta vencedora no caso de 
descumprimento de quaisquer obrigações assumidas, neste edital de pregão, seus anexos ou proposta 
apresentada.  
 
a.3) MULTA DE 30% (TRINTA POR CENTO) do valor total da proposta vencedora no caso de 
descumprimento total do contrato / ordem de fornecimento ou no caso da não assinatura do contrato 
ou documento equivalente quando convocado.    
 
a.4) SUSPENSÃO por até DOIS ANOS do direito de licitar e de contratar com a  Prefeitura Municipal de 
Redenção - PA. 
 
a.5) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. A CONTRATANTE se exime, desde já, de toda e qualquer responsabilidade civil, criminal e técnica, por 
danos causados a terceiros, bens públicos ou particulares, pela CONTRATADA ou por seus subordinados 
ou prepostos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato, por negligência, 
imprudência, imperícia ou omissão, ficando a CONTRATADA obrigada a reparar ou indenizar quaisquer 
danos eventualmente causados. 
 
2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco pôr cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
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conforme artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela de nº 8.883/94, podendo 
ser aplicado, ainda, o que dispõe o inciso II, acrescentado ao § 2º do referido artigo 65 pela Lei Federal 
nº 9.648/98. 
 
3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
4. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
 
5. Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante 
a formalização do correspondente termo de aditamento.  
 
6. Deve a CONTRATADA manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
7. Fica dispensada a garantia para execução do contrato, na forma facultada pelo Artigo 56, caput, da Lei 
8.666/93 e atualizações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 1 - O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal nº 10.520/02 e pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este 
instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento 
de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, 
será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e 
podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara 
Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data, qualquer que seja seu valor.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

a) Designar fiscais servidor (a)_______________________ sob a matricula n° ________ como fiscal 
titular e o servidor (a) ________________sob a matricula n° _______ fiscal suplente, ambos 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, cabendo proceder ao 
registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como 
parâmetro os resultados previstos nos contratos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou possíveis irregularidades observadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 
 1 - Fica eleito o FORO da cidade de Redenção, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 
e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

 
 
 
 

Redenção- PA, ____ de ____________ de 2019. 
 
 
 
 

 
 

     MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA  ______________________ 
                 CONTRATANTE                                                                   CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
Testemunhas: A) __________________________________________  

  Nome:  
  CPF:  
 

                             B) _____________________________________________ 
                            Nome:  
                            CPF:  
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TERMO DE JUSTIFICATIVA 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO 

INTERNO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.144.168/0001-21. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 

LIMPEZA. 

 

VALOR GLOBAL: R$ 1.599.481,71 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta 
e um real e setenta e um centavos). 
 
 

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

 

 
A contratação de empresa visa à aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender as 

necessidades da prefeitura Municipal de Redenção e suas secretarias municipais no ano de 2019. 
 
O município de Redenção – PA, conta hoje com 02 hospitais municipais e cerca de 13 unidades 

de Unidades Básica de Saúde – UBS. Fazem parte desse quadro também 39 escolas e creches 
municipais, 01 casa de apoio para idosos, 01 centro de referencia especializada de assistência social - 
CREAS, 01 centro de referência de assistência social – CRAS, 01 Unidade de atendimento institucional 
de acolhimento de crianças e adolescente. 

 
O Município conta também com os programas de atendimento dentre eles podemos citar o PTTS 

- projeto de trabalho técnico social, o PCF - Programa criança feliz, o PETI - Programa de erradicação 
do trabalho infantil, o Bolsa Família municipal e programa recanto gerações que atendem diariamente a 
população de Redenção. 

 
A contratação ora perquirida faz se necessária em decorrência da necessidade de se manter os 

prédios, repartições publicas e demais ambientes públicos ligados a esta prefeitura municipais limpos e 
higienizados adequadas para receber a população e os servidores que nela atuam.  
 

Desta feita, solicito a presente contratação de empresa especializada acima citada mediante 
procedimento licitatório regular nos moldes da lei 8.666/93 e seus correlatos. 
 
 
 
 

 
   DAIANE FURTADO DE ARAÚJO 

 Secretária Municipal de Administração 
Decreto nº 001/2017 
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ANEXO II  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. O presente termo de referencia tem como objeto a contratação de empresa para a 
aquisição de material de higiene e limpeza, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO em 2019, conforme quantidades estabelecidas em anexo no quadro de cotação. 

 
1.2. Os bens/serviços deverão está dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 
especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes na tabela de solicitação em 
anexo.  

 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS  

 
2.1. Os bens/produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, 
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 
2005.  
 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO  

 
4.1. O objeto do presente termo de referência será entregue de forma parcelada de acordo com 
as necessidades das secretarias municipais. 
 
4.2. As solicitações de entrega dos itens objeto deste termo de referencia se darão após a 
emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pela secretaria solicitante e devidamente assinada 
pelo diretor do departamento de compras. 
 
4.3. As ORDENS DE COMPRAS deverão ser encaminhadas a empresa CONTRATADA via 
telefone (whatssap) ou no e-mail eletrônico que deverá ser informado no dia do certame a 
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO - CPL. 
 
4.4.  O prazo para a entrega do material será de até 05 (cinco) dias a contar da data do 
recebimento da respectiva solicitação.  
 
4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo Referência e na proposta, devendo ser substituído no 
prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
 
4.6. A entrega do material deverá ser realizada no local indicado pela Secretaria solicitante na 
ordem de compras nos horários de 08h00 as 14h00 horas, ou, excepcionalmente, em outro 
horário determinado pela secretaria(s) do município. 
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4.7. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos 
acondicionados em caixas de papel, não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou 
que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto. 
 
4.8. No tocante aos produtos descriminados neste termo de referencia, fica expressamente 
definido que os mesmos deverão ser de 1ª qualidade. 
 
4.9. A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de 
validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes. 
 
4.10. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 
 
4.11. O não cumprimento do disposto no item 3.4 do presente termo acarretará a anulação do 
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 
fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame. 
 
4.12.  Para tanto as empresas participantes do certame deverão manter as informações de 
seu cadastro atualizadas junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. A alegação do 
não recebimento da nota de empenho não será aceita como justificativa para a recusa da 
entrega do material. O endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para 
a resolução de problemas relativos ao envio dos empenhos. 
 
4.13. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, 
reservando-se a esta PREFEITURA MUNICIPAL, através do responsável, o direito de não 
receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o 
produto não ser de primeira qualidade.  
 
4.14. Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-
requisitos para o recebimento.  
 
4.15. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva 
da empresa CONTRATADA, vencedoras do referido certame, sem qualquer custo adicional 
solicitado posteriormente.  
 
4.16.  A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este 
Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de 
sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento 
não estar em conformidade com as referidas especificações. 
 
4.17.  Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se 
constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da 
empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo. 
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4.18.  Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da 
fiscalização desta Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser 
acatadas.  
 
4.19. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste 
Certame, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. 
 
4.20. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto desse termo de referencia em 
desacordo com os termos do Edital e seus anexos.  
 

4.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

 
4.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta 
contratação será realizado da seguinte forma:  
 
4.1.1.  Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações; 
4.1.2.  Definitivamente, até 10 (dez) dias úteis da entrega, após verificação da qualidade 
e quantidade do material e consequente aceitação.  
4.2.  No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido 
provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, 
devendo o produto ser recolhido e substituído.  
 
4.3.  Após a notificação a será desconsiderado, iniciando situação. 
 
4.4.  O fornecedor terá prazo de substituição do material, a partir da comunicação oficial feita 
pela secretaria solicitante.  
 
4.4.1.  Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a LICITANTE 
VENCEDORA à aplicação das sanções previstas na lei.  
 
4.5.  O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 
relativa, nem a ético perfeita execução e dar-se se satisfeitas as seguintes condições: 
 
4.5.1.  Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação 
Técnica; 
4.5.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho; 
4.5.3.  Entrega no prazo, local e horários previsto neste Termo de Referência. 
 
4.6. O recebimento definitivo dar-se-á: 
 
4.6.1.  Após verificação física que constate a integridade do produto;  
4.6.2.  Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.  
 
4.7. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do 
recebimento provisório. 
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5. PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS  

 
5.1.  Para produtos que tenham prazo de validade definido pelo fabricante, estes deverão ser 
entregues com no mínimo 11 (onze) meses da validade indicada pelo fabricante. 
5.2.  Os materiais de que trata o presente Termo de Referência deverão ter a garantia mínima 
de 12 (doze) meses, quando não houver referência especifica.  
 

6.  VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 
6.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 1.599.481,71 (um milhão 
quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e um real e setenta e um centavos), 
Conforme quadro de cotação em anexo. 
 

7.  VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
7.1. O período de vigência do contrato será ate o dia 31/12/2019, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação. 
 

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A CONTRATADA obedecerá ao estabelecido neste Termo de Referência, no Instrumento de 
Contrato, na Lei 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Destacam-se 
além de outras obrigações constantes no Edital e do Contrato, as seguintes obrigações:  
 
  
8.1. Efetuar a entrega dos materiais solicitados em perfeitas condições, no prazo e local 
indicado na AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, em estrita observância das especificações do 
Edital, proposta e contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente 
as indicações do serviço e prazo de garantia; 
 
8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
8.3. Atender prontamente a quaisquer exigências inerentes ao objeto do presente termo de 
referencia; 
 
8.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 
 
8.5. Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.6. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa 
CONTRATADA, a aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a 
continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO 
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CONTRATANTE, do procedimento realizado e da documentação da nova empresa, 
considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em 
vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 
 
8.7. Não transferir a terceiros ou a outrem, no todo ou em parte as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas 
no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
 
8.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
8.9.  A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente 
causados a pessoas e ao patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, quando 
comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos funcionários da 
CONTRATADA, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, quando da 
execução dos serviços; 
 
8.10. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos 
prazos e garantias do Contrato. 
 
8.11. A CONTRATADA com sede fora do Município de Redenção deverá possuir uma 
INFRAESTRUTURA mínima, com depósito, no MUNICIPIO DA CONTRATANTE, indicando o 
respectivo endereço e pessoal habilitado para atender as solicitações da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA, durante a execução do contrato. 
 

9.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes, são obrigações da Contratante:  
 
9.1.  Receber o material, disponibilizando local, data e horário. 
 
9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos. 
 
9.3. Fiscalizar o fornecimento do objeto deste Termo de Referencia.  
 
9.4. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA. 
 
9.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos 
omissos.  
 
9.6.  Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso.  
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9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente 
designado, sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei 
8666/93.  
 
9.8. Rejeitar os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do termo de 
referência e seus anexos, bem como na proposta. 
 
9.9. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA. 
 
9.10. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente 
Termo de Referência e no Contrato a ser firmado. 
 
9.11. Efetuar o pagamento no prazo previsto de 30 (trinta) dias após a entrega do 
objeto/serviço acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado para tal função. 
 

10.  MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 

11.  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
11.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  
 
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  
 
11.4. Ficará designado o servidor Willian Soares de Sousa, sob o numero de matricula 
012648 como FISCAL TITULAR, e o Servidor, Antônio Pereira de Oliveira Neto sob o numero 
de matricula 002346 como FISCAL SUPLENTE, ambos responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do contrato da Administração, cabendo proceder ao registro das 
ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como 
parâmetro os resultados previstos nos contratos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou possíveis irregularidades observadas. 
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12.   INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
12.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 
10.520 de 2002, Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem 
prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 
 
12.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  
12.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
12.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
12.1.4. Apresentar documentação falsa; 
12.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
12.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
12.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
12.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
12.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
12.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
ente municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 12.1, 
conforme detalhado nos itens 12.1.1 ao 12.1.9. 
 
12.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 12.1, sempre 
que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 
 
12.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa 
prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 
   
12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
12.6. 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. 
 

               

Daiane Furtado de Araújo 
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05) 
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PLANILHA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Marca Vl Unit Vl Total 

1 ABSORVENTE ÍNTIMO COM ABAS PCT 100,       

  Absorvente com abas, cobertura suave, pacote com no mínimo 08 unidades. Produto de 1ª linha.           

2 ABSORVENTE ÍNTIMO S/ ABAS PCT 50,       

  Absorvente sem abas, cobertura suave, pacote com no mínimo 08 unidades. Produto de 1ª linha.           

3 ÁGUA SANITÁRIA UN 5.240,       

  Água Sanitária, solução aquosa a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% 
(peso/peso), conforme 

          

  portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco1000ml.produto de 1ª linha.           

4 ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT. UND 18.000,       

  * Composição: Hipoclorito De Sódio E Água.           

  * Teor De Cloro Ativo:2,0% à 2,5% P/P.            

  * Principio Ativo: Hipoclorito De Sódio.           

  * Produto A Base De Cloro. Embalagem de 1 litro.           

5 ÁLCOOL EM GEL UN 1.290,       

  Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem de 500ml. Neutro, de forma a não 
transferir odor ao objeto da 

          

  assepsia. Produto de 1ª linha.           

6 ÁLCOOL ETÍLICO UN 724,       

  Álcool etílico, com teor alcoólico entre 95,96 GL, volume/volume ou 92,6 a 93,8 a 15ºC, INMETRO, em frasco 
plástico 1000ml. 

          

  Produto de 1ª linha           

7 ALGODÃO UN 80,       

  Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em bolas, material alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade 
não estéril. 50 gramas. 

          

  Produto de 1ª linha.           

8 AMACIANTE UN 250,       

  Amaciante para roupas com aroma suave, acondicionado em embalagem de 2 litros, contendo data de 
fabricação, produto de 1ª 

          

  linha.           

9 AMACIANTE DE ROUPA 2LTS UN 300,       

  Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Frasco de 2 litros, com tampa 
abre e fecha com lacre de 

          

  rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de 

          

  registro no Ministério da Saúde           

10 APARELHO DE BARBEAR UN 10,       

  Aparelho de barbear descartável, confeccionado com polipropileno, com duas lâminas de aço inox, sem sinal 
de oxidação, cartela com 

          

  02 unidades. Produto de 1ª linha.           

11 AROMATIZANTE CONCENTRADO DE AMBIENTE 140 ML und. 300,       

  AROMATIZANTE CONCENTRADO DE AMBIENTE 140 ML           

12 AVENTAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL MC UN 200,       

  Avental de PVC impermeável com forro em tecido de poliéster.           

  Com alça no pescoço e tiras para regulagem nas costas. Tamanho           

  aproximado: 70 cm x 1,20 m           

13 AVENTAL PLÁSTICO TAM. INFANTIL UND 50,       

  Avental de PVC tecido de poliéster.           

  Com alça no pescoço e tiras para regulagem nas costas. Tamanho           

  infantil.           

14 BALDE PLASTICO 10 LTS PRETO RESISTENTE UN 1.500,       

  Plástico, preto resistente com capacidade de           

  10 litros com alça de metal.           

15 BALDE PLASTICO 30 LT UN 400,       

  Plástico, com capacidade de 30 litros com alça de metal.           

16 BATERIA  9V ALCALINA UN 30,       

  Bateria 9v alcalina. Produto de 1ª linha.           

17 BOTA DE BORRACHA UN 50,       

  Bota de borracha, cano médio, na cor branca espessura do cano 2,0mm, 2,5 na altura tornozelo e 3,5mm na 
união do cano com a 
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  sola. Espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto, 
formulação especial com alto 

          

  teor de plastificante polimérico nitrílica, tornando o produto resistente quando em contado com materiais de 
limpeza em geral contendo 

          

  (ca) deverá ser indicada a marca, quantidade em pares: sendo os números: 35,36,37,38,39,40,41,42 e 44 
ambos todos sendo 5 

          

  pares. Produto de 1ª linha.           

18 CERA LIQUIDA 750ML INCOLOR UN 12.000,       

  Cera líquida, auto brilho, incolor, para piso frio, dispensando o uso de enceradeira, embalagem com 750 ml. 
Apresentar Registro do 

          

  produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE.            

  No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.           

19 CERA LIQUIDA INCOLOR UN 394,       

  Incolor brilho espontâneo, composição básica parafina, cera de carnaúba, emulsificante, plastificante, perfume 
e alcalinizante com 

          

  registro do produto junto ao ministério da saúde /anvisa.750ml. Produto de 1ª linha.           

20 CESTO DE PLÁSTICO FECHADO COM TAMPA 60 LTS und. 500,       

  CESTO DE PLÁSTICO FECHADO COM TAMPA 60 LTS           

21 CESTO PLÁSTICO TELADO 9 LITROS UND 300,       

  Cesto telado de plástico p/ lixo, telado, capacidade 09 litros,           

  altura: 278 mm. Comp/diam: 257mm cor bege.            

22 COLÔNIA ADULTO UN 40,       

  Colônia masculino e feminino, frasco de 100ml, perfume leve e refrescante. Produto de 1ª linha.           

23 COLÔNIA INFANTIL UN 60,       

  Colônia infantil, embalagem de 100ml, fragrância suave indicada para criança. Data de fabricação. Prazo de 
validade e registro no 

          

  ministério da saúde. Produto de 1ª linha.           

24 CONDICIONADOR P/ CABELO ADULTO UN 200,       

  Condicionador adulto 350 ml, para todos os tipos de cabelo fórmula suave, para ser usado frequentemente. 
Produto de 1ª linha. 

          

25 CREME DENTAL ADULTO UN 1.000,       

  Creme dental 90g, com flúor e cálcio, na formulação aceitos pelo ministério da saúde. Produto de 1ª linha.           

26 CREME DENTAL INFANTIL 90G UN 1.500,       

  Creme dental infantil com mínimo 50 gramas, com flúor e cálcio na formulação aceitos pelo ministério da 
saúde. Produto de 1ª linha. 

          

27 CREME P/ PENTEAR CABELO UN 200,       

  Produto com aproximadamente 250ml, sem enxague, para todos os tipos de cabelos. Produto de 1ª linha.           

28 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 3.320,       

  Desinfetante líquido para banheiro, com bactericida, biodegradável, a base de lavanda, galão Contendo 2 
litros, com identificação e 

          

  nome do Fabricante e especificações. Produto de 1ª linha.           

29 DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS UND 15.000,       

  Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de microrganismos causadores de 
maus odores, deixa um 

          

  agradável perfume que permanece após a aplicação do produto. AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal para 
desinfecção de 

          

  louças sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de sanitários. Embalagem com 2 litros – fragrância a escolher no 
momento da emissão 

          

  da AF.           

  Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da 
Empresa – AFE. No caso 

          

  do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.           

  Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725.           

30 DESODORANTE FEMININO AEROSOL UN 200,       

  Desodorante antitranspirante, aerosol, 100ml. Produto de 1ª linha.           

31 DESODORANTE FEMININO ROLON UN 50,       

  Antitranspirante rolon 90 ml. Produto de 1ª linha.           

32 DESODORIZADOR DE AMBIENTE UN 1.360,       

  desodorizador de ambiente, aroma suave, frasco com 400 gramas. Produto de 1ª linha.           

33 DESODORIZADOR EM PEDRA PC 570,       

  Tipo naftalina, instruções e precauções impressas na embalagem, com registro no ms e notificado na anvisa. 
Pacote com 40g. produto 

          

  de 1ª linha.           

34 DETERGENTE LIQ.  500ML UND 22.000,       

  Detergente líquido neutro, glicerinado, Indicado para lavagem manual de louças, talheres, copos e utensílios           
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em cozinhas e limpeza 

  em geral. Embalagem com 500 ml.           

  Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da 
Empresa – AFE. No caso 

          

  do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.           

  Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725.           

35 DETERGENTE LÍQUIDO UN 5.030,       

  Detergente liquido neutro; composição básica, aroma variado, acondicionado em frasco plástico, contendo 
500 ml. Produto de 1ª linha. 

          

36 ESCOVA DE LAVAR ROUPA UN 770,       

  Escova de lavar roupa, formato anatômico, base com medidas Mínimas de 11x6 centímetros, corpo (base) em 
madeira, cerdas em 

          

  Nylon sintético, mínimo de 20 cerdas por tufo, sem alça e sem cabo. Produto de 1ª linha.           

37 ESCOVA DE LIMPEZA UN 60,       

  Escova de limpeza p/ lavar copos, taças e garrafas, composição/material: plástico, aço e EVA. Produto de 1ª 
linha. 

          

38 ESCOVA DENTAL ADULTO UN 1.000,       

  Cerdas de nylon, macias e uniformes, embalagem plástica individual. produto contendo 01 unidade. Produto 
de primeira linha. 

          

39 ESCOVA DENTAL INFANTIL UN 1.500,       

  Escova de dente infantil- com cerdas de nylon, macias e uniformes, cabo reto medindo aproximadamente 12 
cm, embalagens 

          

  plásticas individuais. *AMOSTRA: 1 unidade.           

40 ESCOVA DENTAL INFANTIL UN 600,       

  Cerdas de nylon, macias e uniformes, cabo reto medindo aproximadamente 12 cm. Produto com 01 unidade. 
Produto de primeira 

          

  linha.           

41 ESCOVA P/ CABELO INFANTIL UN 20,       

  Escova de tamanho médio, cerdas de plástico, macias de nylon, produto apropriado para não irritar o couro 
cabeludo. Cabo de 

          

  plástico. Produto de 1ª linha.           

42 ESCOVA P/ CABELO INFANTIL UNID 100,       

  Escova de cabelo, tamanho médio (INFANTIL),cerdas macias de nylon fabricada para desembaraçar 
suavemente os cabelos de 

          

  crianças, sem irritar o couro cabeludo cabo de plástico, cerdas plástico, validade indeterminada.           

43 ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITÁRIO UN 306,       

  Escova de tamanho médio, cerdas de plástico, macias de nylon, produto apropriado para não irritar o couro 
cabeludo. Cabo de 

          

  plástico. Escova sanitária plástica, cerdas brancas, resistentes e duráveis, com suporte. Produto de 1ª linha.           

44 ESCOVA PARA CABELO ADULTO UN 50,       

  Escova tamanho grande, cabo de madeira. Produto resistente. Produto de 1ª linha.           

45 ESPANADOR DE PÓ C/ CABO UN 50,       

  Espanador de pena c/ 25 cm de penas e 40cm de cabo. Produto de 1ª linha.           

46 ESPONJA DE AÇO PC 690,       

  Esponja de lã de aço com 08 unidades 60 gramas, que não acumula bactérias, 100% ecológico, tipo Bombril. 
Produto de 1ª linha. 

          

47 ESPONJA DE AÇO C14X8 PCTS 1.000,       

  Lã de aço - biodegradável; sem perfume; embalagem com peso líquido mínimo de 60 (sessenta) gramas. 
Pacote com 14x8 unidades. 

          

  Tipo Bombril.           

48 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE UN 9.525,       

  Esponja de louça, para limpeza, dupla face, antibacteriana, medindo aproximadamente 12 cm x 8cm x 2cm de 
espessura, embalagem 

          

  com 04 unid. Produto de 1ª linha.           

49 ESPONJA P/ BANHO - DUPLA FACE UN 120,       

  Esponja p/ banho - dupla face, de fibra. Produto de 1ª linha.           

50 FILME PLÁSTICO PVC UN 100,       

  Filme de pvc para proteção de frutas e alimentos, rolo com 28 x 30cm. Produto de 1ª linha.           

51 FIO DENTAL UN 1.000,       

  Fio dental em poliamida, fio resistente, rolo com 1oo metros. Produto de 1ª linha.           

52 FLANELA TAMANHO PADRAO UN 3.820,       

  Flanela para limpeza 100 % algodão, peluciada em ambos os lados, medindo aproximadamente (variável 10%) 
40x60cm na cor 

          

  amarela.           

53 FÓSFORO CX 30,       
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  Caixa em madeira com lixa tradicional, cada pacote com no mínimo 10 unidades e cada caixa com no mínimo 
40 palitos. Produto de 

          

  1ª linha.           

54 FOSFORO COM 6 CAIXAS 300 PALITOS CX 3,       

   Fósforo. Caixa em madeira com lixa tradicional. Pacote com 6 caixas.           

  Cada caixa com 300 palitos.           

55 FRALDA DESCARTAVEL TAM. M UND 200,       

  Polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras 
de polipropileno, não 

          

  tecido de fibras de poliéster, adesivos, elásticos, perfume com extrato de camomila, extracto de aloe 
barbadensis, álcool 

          

  estearílicoTotal Confort Mega tamanho M, possui Laterais entopeia Flex, que se esticam e se ajustam para dar 
ao bebê toda a 

          

  flexibilidade e comodidade de que ele precisa, barreiras antivazamentos,  fitas reajustáveis que não perdem 
aderência,  

          

56 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PCT 100,       

  Fralda descartável geriátrica - tamanho médio – peso de 40 a 70kg - 70 a 120 cm de cintura. Formato e manta 
anatômica, com 

          

  indicador de umidade e barreira lateral ante vazamento, contorno de elástico (2 a 4 fios de lycra) de cada lado 
reforçado em todo o 

          

  diâmetro da coxa, camada interna e externa perfeitamente sobreposta, com as bordas unidas entre si, fixando 
a camada intermediaria, 

          

  evitando seu deslocamento durante o uso, cobertura, e camada interna de falso tecido e gel absorvente, 
cobertura externa 

          

  impermeável de polietileno, flexível e resistente; fitas adesivas reposicionáveis para fixação sem perda de 
aderência. A fralda deverá 

          

  ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, com superfícies uniforme livre de espeloteamentos ou 
qualquer outro defeito. 

          

  Embalada em material que garanta a integridade do produto. Embalada em pacote com aproximadamente 08 
unidades (fraldas). 

          

  Absorção mínima de 928 ml e massa por unidade de no mínimo 94g. Produto de 1ª linha.           

57 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P PCT 100,       

  Fralda descartável geriátrica, tamanho pequeno, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento, 
prática, anatômica e 

          

  confortável com polpa de celulose, gel polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo 

          

  termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na embalagem 
deverão estar impressos 

          

  todos os dados do fabricante, lote e validade. Produto de 1ª linha.           

58 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P PCT 100,       

  Desenvolvida com a mais alta tecnologia e qualidade para pessoas que necessitam de cuidados especiais, com 
incontinência intensa, 

          

  oferecendo até 10h de proteção total .           

  A fralda possui a exclusiva tecnologia antiodor, gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras 
antivazamento aliados a seu formato 

          

  anatômico, indicador de umidade e aloe vera.           

  O produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis 
que garantem o ajuste 

          

  ideal ao corpo.            

  Tamanhos: P           

  Contém 1 Pacote com 10 Fraldas.           

59 FRALDA INFANTIL TAMANHO G PCT 300,       

  Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento, multi 
ajustável, elástico nas 

          

  pernas, formato anatômico, pacotes com no mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades, contendo agentes 
nutrientes e hidratantes 

          

  aplicados na camada que fica em contato com a pele. Produto de 1ª linha.           

60 FRALDA INFANTIL TAMANHO GG PCT 200,       

  Fralda descartável infantil, tamanho GG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento, multi 
ajustável, elástico nas 

          

  pernas, formato anatômico, no mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades, contendo agentes nutrientes e 
hidratantes aplicados na 

          

  camada que fica em contato com a pele. Produto de 1ª linha.           

61 FRALDA INFANTIL TAMANHO XG PCT 200,       

  Fralda descartável infantil, tamanho extragrande, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento,           
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multi ajustável, elástico 

  nas pernas, formato anatômico, no mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades, contendo agentes nutrientes e 
hidratantes aplicados na 

          

  camada que fica em contato com a pele. Produto de 1ª linha.           

62 GUARDANAPO COM 100 FLS UN 840,       

  Folha branca, dupla, resistente, grande, medindo 33x30cm. Com 100 folhas. Produto de 1ª linha.           

63 HASTE FLEXÍVEL C/ ALGODÃO NAS PONTAS UN 100,       

  Hastes flexíveis c/ algodão nas pontas tipo cotonete com 150 unidades, que não desfiem e nem soltem fiapos. 
Antigerme e 

          

  antibacterial. Produto de 1ª linha.           

64 HIDRATANTE P/ PELE UN 100,       

  Hidratante corporal adulto, hidrata e perfuma o corpo, embalagem com 500 ml. Produto de 1ª linha.           

65 INSETICIDA AEROSOL UN 968,       

  Inseticida aerosol - inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco 300 ml. Produto de 1ª 
linha. 

          

66 ISQUEIRO UN 70,       

  Isqueiro  com gás em  material resistentenas dimensões: 7,5 x 2,8 x 1,2 cm cores variadas. Produto de 1ª linha            

67 LENÇO UMEDECIDO UN 50,       

  Lenços umedecidos, embalagem com no mínimo 50 unidades. Sem álcool etílico, dermatologicamente testado, 
antialérgico. Produto 

          

  de 1ª linha.           

68 LIMPA ALUMÍNIO UN 2.508,       

  Limpa alumínio - a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, com dados de 
identificação do produto. 

          

  Produto de 1ª linha.           

69 LIMPA ALUMINIO 500ML UND 6.000,       

  Limpador de aço inox: alumínio, superfícies metálicas,laminados, plásticos e objetos esmaltados, para uso 
profissional, locais de 

          

  processamento de alimentos, não contendo CFC,características físico químicas: aspecto: líquido, cor: rosa pH a 
1,0% (25C): 3,00 +/ 

          

  -0,01,           

  composição química: mistura composta de ácidos inorgânicos e aniônicos, conservantes e ácido 
cítrico.Embalagem: frasco de 500 ml, 

          

  com           

  tampa abre e fecha com lacre, de rosquear, uso doméstico.           

70 LIMPA AMBIENTE MULTI USO SPRAY UN 2.174,       

  Limpador multiuso - limpador multiuso para limpeza pesada, ideal para limpeza de grandes superfícies 
(laváveis) como pisos e 

          

  azulejos de cozinhas e banheiros embalagem com 500 ml. Produto de 1ª linha.           

71 LIMPA AZULEIJO UN 312,       

  Limpa cerâmica e azulejo, embalagem com 1 litro. Produto de 1ª linha.           

72 LIMPA AZULEIJO FRASCO 1 LT UND 4.000,       

  Limpa cerâmica e azulejo. Padrão Azulim ou de qualidade equivalente ou superior.embalagem com 1 litro.           

  Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da 
Empresa – AFE. No caso 

          

  do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.           

73 LIMPA FORNO UN 26,       

  Limpa forno – líquido denso, incolor, não inflamável, odor característico, composição: soda cáustica, 
espessante, óleo de menta e 

          

  água. Embalagem: 250 ml/ 275g. Produto de 1ª linha.           

74 LIMPA FORNO 230G UN 80,       

  Limpa forno, peso líquido aproximado 230g, acompanhado de aplicador do tipo pincel; indicar marca e peso.            

75 LIMPA PEDRA UN 616,       

  Limpa pedras, p/ remoção de limo, lodo, ferrugens, e incrustações.2 litros. Produto de 1ª linha.           

76 LIMPA PEDRAS 2 LS UND 300,       

  Limpa pedra. Concentrado embalagem de 2 LITROS. Especificação técnica: limpa pedras - para           

  remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações; composto de tensoativo aniônico, mistura ácida, 
conservante; 

          

  pigmento e veículo aquoso.           

77 LIMPA VIDRO UN 572,       

  Limpa vidro - limpador de vidros com pulverizador em gatilho que contenha em sua formulação lauril éter 
sulfato de sódio, tubo com 

          

  500 ml. Produto de 1ª linha.           

78 LUSTRA MÓVEIS UN 182,       

  Manutenção da limpeza dos móveis. Limpa, perfume (lavanda ou jasmim). Embalagem c/ 200 ml. Produto de           
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1ª linha. 

79 LUVA DE BORRACHA - CANO LONGO PAR 1.630,       

  Luva de borraccha  em material látex natural, com C.ª (certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho) cor 
amarela, características 

          

  adicionais aveludada internamente e antiderrapante cano longo nos tamanhos P, M E G.           

80 LUVA DE BORRACHA CANO MEDIO PAR 630,       

  Luva de borraccha  em material látex natural, com C.ª (certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho) cor 
amarela, características 

          

  adicionais aveludada internamente e antiderrapante cano medio nos tamanhos P, M E G.           

81 LUVA LATEX DESCARTAVEL TAMANHO G CX 420,       

  A luva de látex é confeccionada em látex, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, 
não estéril, modelagem 

          

  ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Tamanho G. 
Produto de 1ª linha. 

          

82 LUVA LATEX DESCARTÁVEL TAMANHO M CX 420,       

  A luva de látex é confeccionada em látex, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, 
não estéril, modelagem 

          

  ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Tamanho M. 
Produto de 1ª linha. 

          

83 LUVA LATEX DESCARTÁVEL TAMANHO P CX 420,       

  A luva de látex é confeccionada em látex, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, 
não estéril, modelagem 

          

  ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. 
Produto de 1ª linha. 

          

84 LUVA LATEX LONGA DE BORRACHA TAM. M/G UN 1.000,       

  Luva de segurança confeccionada em latex nitrilico flocada internamente com palma antideslizante. Luva de 
segurança, confeccionada 

          

  em borracha natural (látex) e neoprene; bicolor (amarela no punho e azul na palma, dedos) flocada 
internamente, antiderrapante na 

          

  palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Nível de desempenho 1120. Tamanho a definir, tamanho 
M/G. 

          

85 ÓLEO P/ HIGIENE INFANTIL UN 60,       

  Fragrância amêndoas, fórmula clinicamente testada. Embalagem c/200 ml. Produto de 1ª linha.           

86 PÁ P/ LIXO UN 154,       

  Pá de lixo plástica com cabo longo de 80 cm. Produto de 1ª linha.           

87 PA PARA LIXO  C/ CABO UN 1.000,       

  Pá para lixo de plástico com cabo dobrável para facilitar o armazenamento do lixo;            

  possui apoio para firmar a pá com o pé, deixando as duas mãos livres para o manuseio da vassoura.           

88 PALHA DE AÇO UN 280,       

  P/ limpeza pesada. Contendo uma embalagem individual. Produto de 1ª linha.           

89 PALHA DE AÇO UND 500,       

  Palha de aço para  limpeza pesada embalagem individual. *AMOSTRA:1 embalagem.            

90 PALITO P/ DENTE CX 70,       

  Material madeira, formato roliço. Embalagem com 100 unidades. Produto de 1ª linha.           

91 PALITO P/ PICOLÉ PC 60,       

  Palito de picolé de madeira, ponta redonda, com 50 unidades. Produto de 1ª linha.           

92 PALITOS DE DENTE CX COM 100 UNID. CX 400,       

  Palito de dente de madeira; no formato rolico e           

  Pontiagudo; medindo 65x2,0mm; embalagem paliteiro de           

  Papelao c/ 100 unidades.           

93 PANO DE PRATO 60X40 MC UN 2.500,       

  Pano de limpeza, tipo saca, medindo 60 CM X 40 CM.           

  Pano de Prato confeccionado em 100% algodão, atoalhado liso.           

94 PANO MULTIUSO PCT 370,       

  Pano de limpeza multiuso antibacterial do tipo perfex 60x33 cm 05 unidades. Produto de 1ª linha.           

95 PAPEL HIGIÊNICO PCT 9.100,       

  Papel higiênico - cor branca, não reciclado, folha simples, picotado, neutro, rolão com 300 m de comprimento 
e 10 cm de largura, 

          

  pacote com 04 rolos. Produto de 1ª linha.           

96 PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UNIDADES PCT 30.000,       

  Papel higiênico de alta qualidade, folha  simples. Embalagem em pacote com 4 rolos. cada rolo  de 30m x 10 
cm. 

          

97 PAPEL TOALHA UN 910,       

  Papel toalha absorvente, folhas duplas, embalagem com 02 rolos - cor branca. Produto de 1ª linha.           

98 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS UND 500,       
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  Papel toalha absorvente- Papel toalha absorvente, folhas duplas, brancas, lisa ou com desenhos.           

   Embalagem com 2 rolos. *AMOSTRA: 1 embalagem.           

99 PENTE P/ CABELO UN 20,       

  Pente para cabelo, em plástico resistente, tamanho médio. Produto de 1ª linha.           

100 PILHA AA ALCALINA 1ª LINHA UN 524,       

  Pilha AA alcalina 1ª linha - pacote com 2 unidades. Produto de 1ª linha.           

101 PILHA AAA ALCALINA 1ª LINHA UN 324,       

  Pilha AAA alcalina 1ª linha - pacote com 02 unidades. Produto de 1ª linha.           

102 PILHA GRANDE UN 12,       

  Pilha Tamanho grande             

  Blister Com 2           

  1,5V           

103 PRENDEDOR P/ ROUPA PCT 330,       

  Pregador de roupas em madeira, embalagem com 12 unidades. Produto de 1ª linha.           

104 REGADOR DE PLÁSTICO 10 LITROS PARA JARDIM UND 80,       

  Regador em Plastico para Jardim 10 lts.           

105 RODO DE ALUMINIO POLIDO 60CM UN 100,       

  Rodo com a base e cabo em alumínio polido de alta resistência, suporte de alumínio polido de alta resistência 
para fixação do cabo, 

          

  borracha (refil) substituível com 60cm. Produto de 1ª qualidade.           

106 RODO DE ALUMINIO POLIDO 80CM UN 100,       

  Rodo com a base e cabo em alumínio polido de alta resistência, suporte de alumínio polido de alta resistência 
para fixação do cabo, 

          

  borracha  (refil) substituível com 80cm. Produto de 1ª qualidade.           

107 RODO DE MADEIRA 50CM UN 3.000,       

108 RODO DE PLASTICO 40CM UN 95,       

  Rodo com a base em plastico de alta resistência, cabo de madeira plastificado suporte de plastico de alta 
resistência para fixação do 

          

  cabo e borracha de 40 cm. Produto de 1ª qualidade.           

109 RODO DE PLÁSTICO 60CM UN 280,       

  Rodo com a base em plastico de alta resistência, cabo de madeira plastificado suporte de plastico de alta 
resistência para fixação do 

          

  cabo e borracha de 60 cm. Produto de 1ª qualidade.           

110 RODO DE PLASTICO 80CM UN 200,       

  Rodo com a base em plastico de alta resistência, cabo de madeira plastificado suporte de plastico de alta 
resistência para fixação do 

          

  cabo e borracha de 80 cm. Produto de 1ª qualidade.           

111 RODO P/ PIA UN 20,       

  Rodinho pequeno para pia da cozinha ou box do banheiro. Material de borracha. Produto de 1ª linha.           

112 RODO P/ PISO 40CM UN 250,       

  Rodo médio com cabo de madeira com 01 lâmina de EVA duplo, 40cm, reforçada na parte inferior da base, 
medindo 1,20m. Produto 

          

  de 1ª linha.           

113 RODO P/ PISO 50CM UN 274,       

  Rodo médio com cabo de madeira com 01 lâmina de EVA duplo, 50cm, reforçada na parte inferior da base, 
medindo 1,20m. Produto 

          

  de 1ª linha.           

114 RODO P/ PISO 60CM UN 350,       

  Rodo com cabo de madeira com 01 lâmina de Borracha, 60cm, reforçada na parte inferior da base, medindo 
1,20m. Produto de 1ª 

          

  linha.           

115 ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO UN 170,       

  Papel alumínio, em rolo medindo 30 cm de largura e 100mt de comprimento. Produto de 1ª linha.           

116 SABÃO EM BARRA PCT 704,       

  Sabão em barra glicerinado neutro. Pacote com 05 Unidades de 200gr. Produto de 1ª linha.           

117 SABÃO EM BARRA C/5 UNID PCT 4.400,       

  Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades.           

  Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da 
Empresa – AFE. No caso 

          

  do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.           

  Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725.           

118 SABÃO EM PÓ UN 5.800,       

  Sabão em pó tradicional para uso geral. Biodegradável. Caixa com 500gr. Produto de 1ª linha.           

119 SABÃO EM PÓ  500G UND 12.000,       
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  Sabão em pó -Biodegradavel Composto de alquilbenzeno sulfonato de sódio, alquil dimetil hidroxietil, 
branqueador ótico, corentes, 

          

  fragrância, enzimas, coadjuvantes, tensoativo carga e água.           

  Deverá ser concentrado e com alto poder branqueador. O produto deverá obedecer rigorosamente as normas 
de comercialização 

          

  exigidas pela ABNT. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ. Apresentar no rótulo: composição,           

  código de barras, responsável químico e seu CRQ, nº do registro no MS, validade, modo de utilização e 
precauções, telefone para 

          

  emergência/contato e identificação da empresa. Produto deve ser notificado pela ANVISA e nº           

  da Autorização de Funcionamento da Empresa Fabricante. Embalagem c/500g.            

120 SABONETE  90 GR UND 1.000,       

  Sabonete  90 GR - varios aromas  - 1ª Qualidade.           

121 SABONETE EM BARRA UN 750,       

  Sabonete 90 gramas, vários aromas. Produto de 1ª linha.           

122 SABONETE EM BARRA INFANTIL UN 200,       

  Sabonete 90 gramas, vários aromas, 1º qualidade           

123 SABONETE INFANTIL 80G UN 1.000,       

  Sabonete infantil - Varias aromas - 80 GR           

124 SABONETE LÍQUIDO VD 516,       

  Sabonete com ação bactericida e bacteriostático, embalagem com 200 ml. Produto de 1ª linha.           

125 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 200ML VD 300,       

  Sabonete liquido para mãos, com registro no MS. -composição: Agente Bactericida           

  e Bacteriostático, emolientes e sobre - engordurantes, etoxilado e sulfatado,            

  embalagem com 200m.l            

126 SACO ALVEJADO UN 5.020,       

  Saco de tecido de algodão pré-lavado com alvejante, para limpeza, com 70 cm x 50 cm, peso mínimo 160 gr. 
Produto de 1ª linha. 

          

127 SACO DE LIXO 10 LITROS PCT 800,       

  saco para acondicionamento de lixo capacidade para 10 litros pacote com 20 Sacos .           

128 SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 800,       

  saco para acondicionamento de lixo capacidade para 15 litros pacote com 20 Sacos .           

129 SACO P/ HOT DOG PCT 120,       

  Saco plástico hot dog cachorro quente, 20 x11 cm, pacote com 500 unidades. Produto de 1ª linha.           

130 SACO P/ LIXO  100LT PCT 3.000,       

131 SACO P/ LIXO 100 LTS PCT 2.600,       

  Capacidade 100 litros, pacote c/ 05 unid. Produto de 1ª linha.           

132 SACO P/ LIXO 30 LTS PCT 4.800,       

  Capacidade 30 litros, pacote c/ 10 unid. Produto de 1ª linha.           

133 SACO P/ LIXO 50 LTS PCT 2.800,       

  Capacidade 50 litros, pacote c/ 10 unid. Produto de 1ª linha.           

134 SACO P/ PIPOCA PCT 200,       

  Saco de papel p/ ser utilizado p/ armazenar pipoca. Pacote c/ 500 unidades. Tamanho grande nº 03. Produto 
de 1ª linha. 

          

135 SACO P/LIXO 50 LTS PCT 2.000,       

136 SACO PLÁSTICO UN 100,       

  Plástico transparente, capacidade p/ 2 kg, de 30cm largura x 40cm de comprimento, embalagem contendo 
aproximadamente 100 

          

  unidades. Produto de 1ª linha.           

137 SHAMPOO ADULTO UN 300,       

  Para todos os tipos de cabelos, fragrância suave, embalagem de 350 ml. Produto de 1ª linha.           

138 SHAMPOO INFANTIL UN 150,       

  Para todos os tipos de cabelos, ph neutro, fragrância suave, frasco de 200 ml. Produto de 1ª linha.           

139 SODA CÁUSTICA UN 820,       

  Soda cáustica em escamas. Composição: hidróxido de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio. Embalagem 
contendo 01 kg. 

          

  Produto de 1ª linha.           

140 TALCO INFANTIL UN 100,       

  Talco suave para bebe, embalagem contendo 200gr. Produto de 1ª linha.           

141 TOUCA PCT 32,       

  Produto p/ ser usado na cabeça, p/ evitar que caia cabelo no preparo dos alimentos. Composição: 100% 
polipropileno. Produto de 1ª 

          

  linha.           

142 VASSOURA DE FIBRA UN 210,       

  Vassoura de fibra, com cabo de madeira. Produto de 1ª linha.           
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 Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 001/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 VASSOURA DE NYLON UN 437,       

  Vassoura de nylon, com cabo de madeira. Produto de 1ª linha.           

144 VASSOURA DE NYLON V-35 C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA UND 1.500,       

  Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade           

  Rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de           

  Comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140           

  Cm de altura.           

145 VASSOURA DE PALHA UN 530,       

  Vassoura de palha, com cabo de madeira. Produto de 1ª linha.           

146 VASSOURA DE PALHA C/ CABO UN 3.000,       

  Vassoura de palha 05 fios com cabo tipo caipira com aprox. 50 fios por amarra, produzida em cerdas de palha,           

   com cabo de madeira (liso e isento de farpas), aprox.. 1,30m , medida da base 30 cm com base de arame.           

147 VASSOURA DE PELO UN 530,       

  Vassoura de pelo, com cabo de madeira. Produto de 1ª linha.           

148 VASSOURA DE PELO V9 C/ CABO UN 1.500,       

  Vassoura pêlo c/cabo para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas macias de nylon,           

   base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca, cabo de madeira, medindo aproximadamente 
120 cm. 

          

149 VELA UN 100,       

  Vela branca nº 08, c/ 08 unidades. Produto de 1ª linha.           

150 VENENO BARRAGE UN 50,       
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ANEXO III  
 
 

 TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 

 
 
 

A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  Nº _______________, 
representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ ,  ______________ (CARGO), 
portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº _______________________, para representá-la 
perante o Município de REDENÇÃO - PARA em licitação na modalidade Pregão nº 034/2019 ( colocar o  
objeto da licitação), podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
_____________________ 
NOME / RG / CARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da 
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante 
para constituir o mandatário.  
 
RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM CARTÓRIO. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
PREGÃO N°. 034/2019 
 
 
 
 
 
 
 
A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  Nº _______________, 
representada pelo (a) Sr. (a) ______________, (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e 
C.P.F. nº _______________________, em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n. 
10.520/2002, DECLARA que está APTA E CUMPRE INTEGRALMENTE TODOS OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME ACIMA CITADO.  
 
 
 
 
 ___________________ 
NOME / RG / CARGO  
 
 
 
 
 
 

ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER ENTREGUE JUNTO AO CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO V  
 

DECLARAÇÃO GERAL 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO E DECLARAÇÃO DE NÃO 
EMPREGAR MENORES 

 
 
 

 
A (nome da empresa licitante), com sede nesta (____) Estado de (____), à Rua (____), nº. (____) - Bairro 
(____), inscrita no CNPJ sob o n°. (____), neste ato representado por seu (cargo do representante____), 
(nome do representante____), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (____) - (órgão exp___), que 
subscreve o presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, que NÃO POSSUI NENHUM 
TIPO DE IMPEDIMENTO para celebrar contratos com a Administração Pública de Redenção - PA ou COM 
QUALQUER ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ficando em caso positivo, ressalvado à Comissão 
Permanente de Licitações, o direito de analisar o fato para eventual impugnação, observado os termos 
do Edital da Licitação Tipo (tipo da licitação nº_____/2019), e dos respectivos documentos e anexos da 
licitação. DECLARAMOS AINDA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que NÃO EMPREGAMOS MENOR 
DE 18 (DEZOITO) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 16 
ANOS. Ressalva: Emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (____). 
 
 
(localidade___), (dia...) (mês___) (ano___). Impresso da empresa, Assinatura e carimbo. 
 
 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VI 

 
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 
a empresa__________________, CNPJ__________________ é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto no art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, não estando enquadrada em nenhuma das hipóteses do art. 3º, §4º da referida lei, 
cujos termos declaram conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGAO Nº034/2019, realizado na 
Prefeitura Municipal de Redenção - PA. 
 
 
 
Redenção Pará, _____ de_____________ de (ano). 
 
 
 
NOME DA EMPRESA: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 

____________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS 

 
 
  Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, 
o especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso 
de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração do contrato. 
 
RAZÃO 
SOCIAL______________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO 
SEDE:___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________C.E.P_______________________________
______ 
 
C.N.P.J. 
Nº_____________________________________TEL.__________________FAX.___________________ 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
nº_____________________________________________________________________ 
 
NOME DO RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O 
CONTRATO:_________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL DO 
MESMO:_________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 
ESTADO 
CIVIL______________________R.G.Nº______________________C.P.F.________________________ 
 
FUNÇÃO QUE OCUPA NA 
EMPRESA:___________________________________________________________ 
 
 
PARA EFEITO DE PAGAMENTO: 
 
BANCO_____________________________C/CNº___________________________ 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPÍO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 ... _____________________________________________________________________________________________________________________________Av. 

Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

50 

 
AGENCIA Nº______________________CIDADE:____________________________ 

 
 

  DATA, 
      __________________________ 

     ASSINATURA E CARIMBO 
 
 
OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO 
DA EMPRESA. 
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