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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

 

Município de Novo Xingu - RS 

Edital de Pregão nº 004/2018. 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Processo nº 005/2018. 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Edital de pregão para a contrata-
ção de empresa para o fornecimento 
parcelado de materiais de higiene, 
limpeza e materiais descartáveis de 
uso das secretarias municipais. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, no uso de suas atribuições, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que às 8(oito) horas, do dia 22 

do mês de Março do ano de 2018, na Sala do Setor de Licitações Junto a Secretaria 

Municipal de Administração, localizada na Avenida Emilio Knaak, 1160, Centro do 

município de Novo Xingu – RS, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, desig-

nados pela Portaria nº 009/2018 com a finalidade de receber propostas e documen-

tos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento parce-

lado dos bens descritos no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei 

Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da 
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Lei Complementar nº 147/2014, e do Decreto Municipal 014/2007 com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar 

nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 

147/2014. 

 

1. DO OBJETO: 

  

. Constitui objeto da presente licitação Aquisição parcelada de material de 

limpeza, higiene e materiais descartáveis para as Secretarias do Município de 

Novo Xingu-RS, conforme descrições e especificações do Anexo I, do presente edi-

tal.        

A entrega dos produtos deverá ser feita no(s) seguinte(s) endereço(s), em ho-

rário de expediente da Administração: Setor de Almoxarifado central junto à Prefeitu-

ra Municipal de Novo Xingu, no endereço: Avenida Emílio Knaak, 1160, Centro, No-

vo Xingu – Rs de acordo com as solicitações das secretarias. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1.        Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas 

a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a docu-

mentação solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 

2.2.        Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá 

apresentar, fora dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do creden-

ciamento: 
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         a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de 

que é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 (modelo Anexo II); e 

   b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

(modelo Anexo III) 

2.3.  Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 

2.2, seu  

Representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento. 

2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no 

momento do credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 

2.2 deste edital fora dos envelopes de habilitação e de propostas. 

2.5.  Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar 

da licitação. 

2.6. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 

nos itens 2.1 a 2.4 e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de 

preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transpa-

rentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a 

seguinte inscrição: 

 

 

 

 

 

 

 

À Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS 
Processo Administrativo n° 005/2018 
Pregão Presencial N° 004/2018 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS 
Processo Administrativo n° 005/2018 
Pregão Presencial N° 004/2018 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1.  A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 

diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regu-

larmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único ad-

mitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação 

de documento de identidade. 

3.2.  A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 de-

verá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 

ou assemelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamen-

te registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes pa-

ra exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
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 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, 

§ 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as 

pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indi-

cação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame (modelo 

Anexo IV)  

3.3.1. Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da em-

presa. 

3.3.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 

qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a partici-

par do certame, que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 

certame;  

3.5.  Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de re-

correr, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas 

referentes à licitação. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 

das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 

inicialmente, receberá os envelopes nº s 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referi-

dos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 di-

as, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, 

sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida 

em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e 

demais dados técnicos; 

 c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar 

incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente in-

cidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que corre-

rão por conta da licitante vencedora. 

5.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 

preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as 

demais, se houver, também em eventual contratação. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
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6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 

autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na for-

ma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 

(três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requi-

sitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos 

lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora 

da proposta classificada em segundo lugar1, até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será rea-

lizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 5(cinco) segundos para apre-

sentar nova proposta. 

6.6.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 5% (cinco por cen-

to). 

6.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

                                                
1
 Ou a de maior preço. Importante é que o edital fixe o ordenamento para a sucessão de lances, ob-

servando o que dispõe o decreto regulamentador. 
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6.8.  O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pre-

goeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, 

no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresen-

tado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9.  Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformi-

dade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a con-

tratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 

menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de va-

lor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 

decidindo motivadamente a respeito. 

6.12.  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações des-

te edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13.  Serão desclassificadas as propostas que: 

 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5; 

 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 
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6.13.1. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14.  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

6.15.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas 

e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exi-

gida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.16.  A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente 

junto ao setor de Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 

6.17.  Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, 

as licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1.  Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, den-

tro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Consti-

tuição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (modelo Anexo 

VI).  

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF); 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade es-

trangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcio-

namento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos do-

cumentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no mo-

mento do credenciamento, previsto item 3 deste edital. 

 

7.1.3  REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Mu-

nicípio, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividades2; 

 b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais3 adminis-

trados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da 

União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 

Conjunta Negativa); 

                                                
2
 A prova de cadastro deve dizer respeito com o objeto licitado, isto é, se o objeto é a prestação de 

serviços, o licitante deverá ter cadastro no Município de sua sede. Se o objeto for o fornecimento de 
bens, o licitante deverá ter cadastro no Estado de sua sede. Há correlação direta com a incidência 
tributária da contratação 
3
 Tendo em vista o artigo 2º, da Lei nº 11.457/2007, e o artigo 1º, da Portaria MF nº 358/2014, passa-

se a exigir a prova de regularidade relativa à Seguridade Social, prevista no artigo 29, inciso IV, da 
Lei nº 8.666/1993, de forma conjunta às demais obrigações perante a União.  
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 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio 

ou sede do licitante; 

 e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

 

7.1.4  REGULARIDADE TRABALHISTA: 

               a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-

balho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943. 

7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

               a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo dis-

tribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30(trinta) dias da data 

designada para a apresentação do documento; 

 

7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá 

ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu obje-

tivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de valida-

de. 

7.2.1. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 

esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão 

emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, 

sob pena de inabilitação. 
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7.3 A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regula-

ridade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada 

à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 

(cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessa-

do, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2  Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será sus-

pensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade 

ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de 

acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.3.3  O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a licitante da apresenta-

ção de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.3.4  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, impli-

cará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, 

sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 

7.4.  O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pre-

goeiro pelo prazo de 30(trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo 

a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inu-

tilização do envelope. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1.  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 

ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

certame. 
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8.2.  Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro ina-

bilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, 

na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que 

o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 

preço melhor. 

8.3.  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro pro-

clamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para 

manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa mani-

festação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de re-

correr por parte da licitante. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1.        Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pre-

gão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apre-

sentação das razões de recurso. 

9.2.  Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresenta-

das, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 

querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 

corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 

imediata do processo. 

9.3.  A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, 

na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar 

sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a 
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decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do 

recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 

10.1  Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 

10(dez) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do 

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

10.2  O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pe-

lo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o trans-

curso do respectivo prazo. 

10.3  O prazo de entrega dos produtos é de 5(cinco) dias úteis, a contar da 

emissão da ordem de fornecimento. 

10.4  O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 

31 de Dezembro de 2018.  

 

11. DO RECEBIMENTO: 

11.1.         Os materiais deverão ser entregues no(s) seguinte(s) endereço(s), em 

horário de expediente da Administração: Setor de Almoxarifado Central junto à Pre-

feitura Municipal de Novo Xingu, no endereço: Avenida Emílio Knaak, 1160, Centro, 

Novo Xingu – Rs de acordo com as solicitações das secretarias Municipais. 

11.2.  Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedo-

ra deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
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11.3.  O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de 

forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 

transporte. 

11.4.  A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o 

seu objeto. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

 

12.1.  O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total do ma-

terial, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa nas se-

guintes dotações orçamentárias: 

03. Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças 

01. Administração do sistema governamental 

2.003. Manutenção da atividades da secretaria 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 

05. Secretaria de Saúde 

01. Administração do sistema governamental 

2.022. Manutenção das atividades administrativas 

3.3.90.30.00.00.00.00.0040 – Material de consumo 

06. Secretaria Municipal de Assistência Social 

01. Administração do sistema governamental 

2.005. Manutenção geral do fundo de Assistência Social 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 
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2.137. Recursos do FNAS_BLPSB 

3.3.90.30.00.00.00.00.1146 – Material de consumo 

07. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

01. Administração do sistema governamental 

2.022. manutenção das atividades administrativas 

3.390.30.00.00.00.00.0020 – Material de consumo 

2.028. Manutenção do ensino infantil 

3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de consumo 

2.030. Manutenção do ensino fundamental 

3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de consumo 

08. Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 

01. Administração do sistema governamental 

2.022. Manutenção das atividades administrativas 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 

09. Secretaria de Obras Públicas 

01. Diretoria de Serviços Públicos 

2.022. manutenção das atividades administrativas 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 

 

12.2.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fá-

cil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem 
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de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posteri-

or liberação do documento fiscal para pagamento. 

12.3.  O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30(trinta) dias da en-

trega total do material. 

12.4.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetaria-

mente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Admi-

nistração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às se-

guintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 

10% sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante 

a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
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 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contra-

tar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor corres-

pondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contra-

tar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor 

atualizado do contrato. 

13.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso. 

13.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto penden-

te de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em vir-

tude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Muni-

cípio de Novo Xingu, setor de Licitações, sito na Avenida Emílio Knaak, nº 1160, ou 

pelo telefone (54) 3617 8051; e, ou, no email: licitacoes@novoxingu.rs.gov.br, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos enve-

lopes. 

14.2.  Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Municí-

pio, setor de Licitações. 
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14.3.  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que im-

peça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital 

será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subseqüente ao ora fixado. 

14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone, consoante 

modelo constante no Anexo VIII, de preenchimento e entrega opcional. 

14.5.  Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório po-

derão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, 

por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.6.  As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, 

alíneas b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus da-

dos e certificação digital conferidos pela Administração. 

14.7.  A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem neces-

sários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, 

§ 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

14.8.  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por mo-

tivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

14.9.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse públi-

co, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação 

de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

14.10. São anexos deste Edital:  

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO QUE É BENEFICIÁRIA DA LEI COPLEMENTAR 

123/2006. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO;  

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES; 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO VIII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS; 

14.11.  Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para dirimir quaisquer lití-

gios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

Novo Xingu, 07 de Março de 2018.                         

                       

_______________________ 

Jaime Edsson Martini 

Prefeito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado quanto ao aspecto 
jurídico, deixando de manifestar-se sobre o objeto por 
não deter conhecimento técnico sobre o mesmo. 
 Em ........../.............../............... 
 

________________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 005/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando à Aquisição 

parcelada de material de limpeza e higiene para as secretarias do Município de 

Novo Xingu-RS. 

1.2 Os preços máximos aceitáveis serão os constantes na tabela abaixo. 

Item 

 

Qt. Total 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Valor de 

referên-

cia  

R$ 

01 01 
590 uni-

dades 

Água sanitária a base de cloro, com teor cloro ativo de 2 à 2,5%, 

princípio ativo Hipoclorito de sódio, com ação alvejante e desinfe-

tante. Embalagem de 01 litro. 

3,36 

02 02 
235 uni-

dades 

Álcool etílico líquido 70%, composição química água e etanol, inco-

lor, aquoso, com odor característico, com ação desinfectante. Em 

embalagem de 01 litro. 

6,59 

03 03 
154 uni-

dades 

Amaciante de roupas líquido, com fragrâncias correspondentes as 

cores branca, azul e rosa; com ação amaciante e perfumadora. 

Embalagem de 02 litros. 

6,35 

04 04 
48 uni-

dades 

Aparelho de barbear descartável, com lâmina fixa ao aparelho, du-

pla e em aço inoxidável. 
2,83 
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05 05 
42 paco-

tes 

Cera liquida amarela, 750 ml - composição: dispersão acrílica, 

emulsão de cera de polietileno, solvente, plastificante, preservante, 

corante, antiespumante, resina fumárica, essência, nivelador e 

água. 

8,96 

06 06 
   80 pa-

cotes 

Colher para sobremesa descartável, confeccionada em material 

atóxico nas cores branca ou transparente, em tamanho médio. Em 

embalagens com 50 un. 

6,86 

07 07 
600 pa-

cotes 

Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca 

ou translúcida com capacidade de 200 ml, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 

furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apre-

sentar sujidade interna ou externamente. Embalagem com 100un. 

5,05 

08 08 
50 paco-

tes 

Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca 

ou translúcida com capacidade de 50 ml, os copos devem ser ho-

mogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 

furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apre-

sentar sujidade interna ou externamente. Embalagem com 100 un. 

3,58 

09 09 
 1064 

unidades 

Desinfetante concentrado líquido para banheiro, com ação bacteri-

cida, germicida e fungicida, biodegradável, com aromas de pinho, 

floral e lavanda, em embalagens de 01 litro. 

5,60 

10 10 
410 uni-

dades 

Detergente líquido para louça, neutro, concentrado, glicerinado e 

biodegradável, embalagem plástica de 500 ml. Fragrâncias: cristal, 

limão e neutro. 

2,26 

11 11 
 27 uni-

dades 

Esfregão/ esponja de aço. Confecionada em aço inoxidável. Emba-

lagem contendo 01 un. 
3,75 

12 12 
79 paco-

tes 

Esponja de aço/ lã de aço, biodegradável, sem perfume. Em emba-

lagem com peso líquido mínimo de 60g. contendo 08 unidades.  
2,89 

13 13 
450 uni-

dades 

Esponja dupla face. Esponja para lavagem de louças e limpeza em 

geral dupla face, sintética para limpeza confeccionada em espuma 

de poliuretano, com abrasivo em uma face, antibacteriana, nas 

2,75 
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medidas aproximadas (variável 10%): 12 cm x 8 cm x 2 cm. 

14 14 15 rolos 

Filme em pvc, atóxico, transparente para acondicionamento de 

alimentos, com largura aproximada de 28 cm, rolo com 15 metros 

de comprimento. 

5,61 

15 15 
130 pa-

cotes 

Guardanapos de papel, folha simples, macio e absorvente, tama-

nho 20 cm x 23 cm, embalagens com 100 un. 
3,18 

16 16 
   56 uni-

dades 

Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso 

aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, 

descartável. 

4,88 

17 17 
58 uni-

dades 

Limpador desengordurante, para limpeza pesada, com álcool, em-

balagem de 500 ml. 
9,91 

18 18 
78 uni-

dades 

Limpador de vidros sem pulverizador, que contenha em sua formu-

lação lauril éter sulfato de sódio, tubo com 500 ml. 
6,68 

19 19 95 pares 

Luva confeccionada em borracha látex, multiuso, cano curto, tipo 

todos os dedos, antialérgica, embalagem com 01 par. Tamanho G. 

Produzida em conformidade com a nbr 13393/1995. 

8,66 

20 20 
133 pa-

res 

Luva confeccionada em borracha látex, multiuso, cano curto, tipo 

todos os dedos, antialérgica, embalagem com 01 par. Tamanho M. 

Produzida em conformidade com a nbr 13393/1995. 

8,66 

21 21 12 pares 

Luva confeccionada em borracha látex, multiuso, cano curto, tipo 

todos os dedos, antialérgica, embalagem com 1 par. Tamanho P. 

Produzida em conformidade com a nbr 13393/1995. 

8,66 

22 22 
12 paco-

tes 

Palito de fosforo em madeira, com cabeça incandescente, nas me-

didas aproximadas de 15 mm. Embalagens com 10 caixas conten-

do aproximadamente 40 unidades cada. 

3,58 

23 23 
42 uni-

dades 

Pano de chão tipo saco, em algodão 100%, densidade de tecido 

grosso, tamanho mínimo de 45 cm x 75 cm. 
7,63 

24 24 
83 uni-

dades 

Pano de prato/copa, tecido 100% algodão, branco, alvejado, de 

alta absorção, tamanho mínimo de 40 cm x 70 cm. 
6,57 
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25 25 

408 pa-

cotes 

 

Papel higiênico folha dupla, macio, neutro(sem perfume), gofra-

do(com textura) e picotado, em material não reciclado, na cor 

branca, rolo com 30 mt x 0,10 mt . Embalagem com 4 rolos. 

5,88 

26 26 

900 pa-

cotes 

 

Papel higiênico folha simples, macio, neutro(sem perfume), gofra-

do(com textura) e picotado, em material não reciclado, na cor 

branca, rolo com 60 mt x 0,10 mt . Embalagem com 4 rolos. 

4,71 

27 27 
296 pa-

cotes 

Papel toalha crepado, branco, de alta absorção, macio, em fibra de 

celulose 100% natural, pacote com 02 rolos. 
5,33 

28 28 
418 uni-

dades 

Pastilha adesiva sanitária, perfumada, com ação odorizadora, bac-

tericida, e, germicida, com no mínimo 15 gramas cada pastilha. 

Fragrâncias de: lavanda, flores, marinho. 

7,13 

29 29 
32 uni-

dades 

Pedra sanitária perfumada, com ação desodorizadora, bactericida 

e germicida, com aproximadamente 25 gramas cada pedra. Com 

suporte (ganho ou cesta) para fixação junto ao sanitário. Fragrân-

cias de: de lavanda, flores, marinho. 

2,86 

30 30 
  79 uni-

dades 

Pilhas alcalinas, tamanho AA (pequena) com a tecnologia Duralock 

Power, embalagem com 2 und. 
9,65 

31 31 
64 uni-

dades 

Pilhas alcalinas, tamanho AAA (palito) com a tecnologia Duralock 

Power, embalagem com 2 und. 
10,03 

32 32 
80 paco-

tes 

Prato descartável, em material plástico resistente, atóxico, de for-

mato redondo, com diâmetro aproximado de 21 cm, em embala-

gens com 10 un. 

4,32 

33 33 
100 pa-

cotes 

Prato descartável, em material plástico resistente, atóxico, de for-

mato redondo, com diâmetro aproximado de 10 cm, em embala-

gens com 10 un. 

3,30 

34 34 
36 uni-

dades 

Rodo com base em borracha dupla resistente, com aproximada-

mente 50 cm, com cabo em metal ou madeira, resistente, revestido 

com plástico, com tamanho mínimo de 1,20 metros. 

13,08 

35 35 22 uni- Rodo com base de espuma macia, forte, resistente, aproximada- 13,41 
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dades mente 50 cm, com cabo em madeira ou metal resistente, revestido 

com plástico, com tamanho mínimo de 1,20 mt. 

36 36 
10 paco-

tes  

Sabão em barra. Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, 

embalagem com 05 unidades. 
9,75 

37 37 
377 uni-

dades 

Sabão em pó para lavar roupas e para limpeza geral. Fórmula com 

princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio. Contendo na for-

mulação também: tensoativo aniônico; coadjuvantes; carga, fra-

grância/ essência e água; branqueador óptico; corante; tamponan-

tes; sinergista; tensoativo biodegradável. Com rótulo contento in-

formações de validade, canais de atendimento ao consumidor e 

instruções de uso. Em embalagens com 01 quilo. 

9,24 

38 38 
238 uni-

dades 

Saponáceo líquido, textura cremosa, fator espumante, embalagem 

plástica com 300 ml. Fragrâncias: lavanda, clássico, limão e buquê.   
6,41 

39 39 
116 pa-

cotes 

Toalha de papel crepada, interfolhado, macia, higiênicas, para se-

car as mãos, de alta absorção, tamanho aproximado de 22,5 cm x 

20,5 cm, em embalagem com 6.000 folhas. 

40,95 

40 40 
37 uni-

dades 

Toalha de banho felpuda, macia, tecido 100% algodão, tamanho 

mínimo de 67 cm x 130 cm e máximo de 80 cm x 140 cm, cores 

sortidas exceto na cor branca. 

19,63 

41 41 
34 uni-

dades 

Toalha de rosto felpuda, macia, tecido 100% algodão, tamanho 

mínimo de 50 cm x 80 cm e máximo de 60 cm x 90 cm, cores sorti-

das exceto na cor branca. 

12,08 

42 42 
116 uni-

dades 

Toalhinha lavabinho para bordar com barra, tecido 100% algodão, 

tamanho mínimo de 24 cm x 38 cm e máximo de 30 cm x 50 cm. 
5,56 

43 43 
44 uni-

dades 

Vassoura de cerdas de nylon flexíveis, com base plástica em poli-

propileno com no mínimo 25 cm , com sistema de rosqueamento 

no cabo, e cabo de madeira ou metal plastificado com no mínimo 

1,20 m de comprimento. 

13,46 

44 44 
05 uni-

dades 

Pá coletora lixo, em material plástico, resistente, tamanho médio, 

cores variadas. 
8,86 
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2 – JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição do objeto faz – se necessária para o andamento das atividades e 

manutenção dos serviços das Secretarias Municipais do Município de Novo Xingu, e 

visa atender as necessidades de material de higiene, limpeza e itens descartáveis 

de uso das secretarias do município. 

 

3 – OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE  

 

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á: 

a) Entregar os materiais de acordo com as especificações solicitadas, devendo 

substituir em até 05 dias úteis, os materiais/alimentos que por ventura forem rejeita-

dos. 

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-

ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-

ção; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pelo CONTRATANTE; 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

e) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em condições apropriadas de consu-

mo/utilização e obedecendo aos padrões definidos pelos órgãos de controle (Institu-

to Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, etc.). 
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4 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

4.1. A entrega dos produtos deverá ser feita no(s) seguinte(s) endereço(s), em horá-

rio de expediente da Administração: Setor de Almoxarifado central junto à Prefeitura 

Municipal de Novo Xingu, no endereço: Avenida Emílio Knaak, 1160, Centro, Novo 

Xingu – Rs. 

4.2 O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão 

da ordem de fornecimento. 

 

5 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequente-

mente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exi-

gências do edital e condições deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o 

MENOR PREÇO POR ITEM para o objeto da licitação. 

 

6 – PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado, em até 30 dias após a emissão da nota fis-

cal, em moeda corrente nacional, em forma de transferência bancária em conta cor-

rente, em nome do contratado. 

6.2. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fá-

cil visualização, a indicação do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite do 

documento fiscal para pagamento. 
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6.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empe-

nho, devido aos vínculos orçamentários. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO QUE É BENEFICIÁRIA DA LEI COPLEMENTAR 123/2006. 

 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou 

técnico contábil) ________________________, CPF nº ____________________, 

declara, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 

04/2018, que: 

(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/06; 

(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/06; 

(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

4.800.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei 

Complementar n.º 123/06) 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar n° 123/06. 

Local e data 

_____________________________________ 

Contador ou representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

    

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob 

nº___________________________, estabelecida na rua_____ , na cidade de, re-

presentada neste ato por seu______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador 

do CPF____, residente e domiciliado_______, declara para fins de participação con-

forme Edital de Pregão Presencial nº 004/2018, que cumpre plenamente os requisi-

tos de habilitação previstos no Edital. Declaramos também não estar temporaria-

mente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Adminis-

tração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a Ad-

ministração Pública. 

   

  

       Local e Data  

  

           _________________________________  

            Assinatura do representante legal e carim-

bo da empresa. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. 

ANEXO IV 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

  

  Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da 

cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licita-

ção instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº  

004/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos pode-

res para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº 

__________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos ineren-

tes ao certame.  

   Local e data.  

 

       ______________________________________  

 Nome e Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa  

    

  

   

  

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 

para os fins deste procedimento licitatório.   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

ANEXO V 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 

004/2017, acatando todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Refe-

rência, conforme abaixo. 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:    

 Contato: 

Endereço:    Fone: 

Cidade:                                  Estado: 

Dados Bancários: 

Item 
Qtde. To-

tal 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO (COM MARCA) 

 

Preço Uni-

tário 

R$ 

Preço Total 

R$ 
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45 01 
590 uni-

dades 

Água sanitária a base de cloro, com teor cloro ativo de 

2 à 2,5%, princípio ativo Hipoclorito de sódio, com ação 

alvejante e desinfetante. Embalagem de 01 litro. 

  

46 02 
235 uni-

dades 

Álcool etílico líquido 70%, composição química água e 

etanol, incolor, aquoso, com odor característico, com 

ação desinfectante. Em embalagem de 01 litro. 

  

47 03 
154 uni-

dades 

Amaciante de roupas líquido, com fragrâncias corres-

pondentes as cores branca, azul e rosa; com ação 

amaciante e perfumadora. Embalagem de 02 litros. 

  

48 04 
48 unida-

des 

Aparelho de barbear descartável, com lâmina fixa ao 

aparelho, dupla e em aço inoxidável. 

  

49 05 
42 paco-

tes 

Cera liquida amarela, 750 ml - composição: dispersão 

acrílica, emulsão de cera de polietileno, solvente, plasti-

ficante, preservante, corante, antiespumante, resina 

fumárica, essência, nivelador e água. 

  

50 06 
   80 paco-

tes 

Colher para sobremesa descartável, confeccionada em 

material atóxico nas cores branca ou transparente, em 

tamanho médio. Em embalagens com 50 un. 

  

51 07 
600 paco-

tes 

Copo descartável confeccionado com resina termoplás-

tica branca ou translúcida com capacidade de 200 ml, 

os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, 

bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar su-

jidade interna ou externamente. Embalagem com 

100un. 

  

52 08 
50 paco-

tes 

Copo descartável confeccionado com resina termoplás-

tica branca ou translúcida com capacidade de 50 ml, os 

copos devem ser homogêneos, isentos de materiais 

estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, 

bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar su-

jidade interna ou externamente. Embalagem com 100 
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un. 

53 09 
 1064 uni-

dades 

Desinfetante concentrado líquido para banheiro, com 

ação bactericida, germicida e fungicida, biodegradável, 

com aromas de pinho, floral e lavanda, em embalagens 

de 01 litro. 

  

54 10 
410 uni-

dades 

Detergente líquido para louça, neutro, concentrado, 

glicerinado e biodegradável, embalagem plástica de 

500 ml. Fragrâncias: cristal, limão e neutro. 

  

55 11 
 27 unida-

des 

Esfregão/ esponja de aço. Confecionada em aço inoxi-

dável. Embalagem contendo 01 un. 

  

56 12 
79 paco-

tes 

Esponja de aço/ lã de aço, biodegradável, sem perfu-

me. Em embalagem com peso líquido mínimo de 60g. 

contendo 08 unidades.  

  

57 13 
450 uni-

dades 

Esponja dupla face. Esponja para lavagem de louças e 

limpeza em geral dupla face, sintética para limpeza 

confeccionada em espuma de poliuretano, com abrasi-

vo em uma face, antibacteriana, nas medidas aproxi-

madas (variável 10%): 12 cm x 8 cm x 2 cm. 

  

58 14 15 rolos 

Filme em pvc, atóxico, transparente para acondiciona-

mento de alimentos, com largura aproximada de 28 cm, 

rolo com 15 metros de comprimento. 

  

59 15 
130 paco-

tes 

Guardanapos de papel, folha simples, macio e absor-

vente, tamanho 20 cm x 23 cm, embalagens com 100 

un. 

  

60 16 
   56 uni-

dades 

Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 

cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com acen-

dedor, gás embutido, descartável. 

  

61 17 
58 unida-

des 

Limpador desengordurante, para limpeza pesada, com 

álcool, embalagem de 500 ml. 

  

62 18 78 unida- Limpador de vidros sem pulverizador, que contenha em   



                                                                                                                                                      
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

Página 35 de 51  
Avenida Emílio Knaak, 1.160 | CEP 99687-000 | CNPJ 04.207.526/0001-06 

Fone (54) 3210 8008 | e-mail: licitacoes@novoxingu.rs.gov.br | site: www.novoxingu.rs.gov.br 

 
 
 

des sua formulação lauril éter sulfato de sódio, tubo com 

500 ml. 

63 19 95 pares 

Luva confeccionada em borracha látex, multiuso, cano 

curto, tipo todos os dedos, antialérgica, embalagem 

com 01 par. Tamanho G. Produzida em conformidade 

com a nbr 13393/1995. 

  

64 20 133 pares 

Luva confeccionada em borracha látex, multiuso, cano 

curto, tipo todos os dedos, antialérgica, embalagem 

com 01 par. Tamanho M. Produzida em conformidade 

com a nbr 13393/1995. 

  

65 21 12 pares 

Luva confeccionada em borracha látex, multiuso, cano 

curto, tipo todos os dedos, antialérgica, embalagem 

com 1 par. Tamanho P. Produzida em conformidade 

com a nbr 13393/1995. 

  

66 22 
12 paco-

tes 

Palito de fosforo em madeira, com cabeça incandes-

cente, nas medidas aproximadas de 15 mm. Embala-

gens com 10 caixas contendo aproximadamente 40 

unidades cada. 

  

67 23 
42 unida-

des 

Pano de chão tipo saco, em algodão 100%, densidade 

de tecido grosso, tamanho mínimo de 45 cm x 75 cm. 

  

68 24 
83 unida-

des 

Pano de prato/copa, tecido 100% algodão, branco, al-

vejado, de alta absorção, tamanho mínimo de 40 cm x 

70 cm. 

  

69 25 

408 paco-

tes 

 

Papel higiênico folha dupla, macio, neutro(sem perfu-

me), gofrado(com textura) e picotado, em material não 

reciclado, na cor branca, rolo com 30 mt x 0,10 mt . 

Embalagem com 4 rolos. 

  

70 26 

900 paco-

tes 

 

Papel higiênico folha simples, macio, neutro(sem per-

fume), gofrado(com textura) e picotado, em material 

não reciclado, na cor branca, rolo com 60 mt x 0,10 mt . 
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Embalagem com 4 rolos. 

71 27 
296 paco-

tes 

Papel toalha crepado, branco, de alta absorção, macio, 

em fibra de celulose 100% natural, pacote com 02 ro-

los. 

  

72 28 
418 uni-

dades 

Pastilha adesiva sanitária, perfumada, com ação odori-

zadora, bactericida, e, germicida, com no mínimo 15 

gramas cada pastilha. Fragrâncias de: lavanda, flores, 

marinho. 

  

73 29 
32 unida-

des 

Pedra sanitária perfumada, com ação desodorizadora, 

bactericida e germicida, com aproximadamente 25 

gramas cada pedra. Com suporte (ganho ou cesta) pa-

ra fixação junto ao sanitário. Fragrâncias de: de lavan-

da, flores, marinho. 

  

74 30 
  79 uni-

dades 

Pilhas alcalinas, tamanho AA (pequena) com a tecnolo-

gia Duralock Power, embalagem com 2 und. 

  

75 31 
64 unida-

des 

Pilhas alcalinas, tamanho AAA (palito) com a tecnologia 

Duralock Power, embalagem com 2 und. 

  

76 32 
80 paco-

tes 

Prato descartável, em material plástico resistente, ató-

xico, de formato redondo, com diâmetro aproximado de 

21 cm, em embalagens com 10 un. 

  

77 33 
100 paco-

tes 

Prato descartável, em material plástico resistente, ató-

xico, de formato redondo, com diâmetro aproximado de 

10 cm, em embalagens com 10 un. 

  

78 34 
36 unida-

des 

Rodo com base em borracha dupla resistente, com 

aproximadamente 50 cm, com cabo em metal ou ma-

deira, resistente, revestido com plástico, com tamanho 

mínimo de 1,20 metros. 

  

79 35 
22 unida-

des 

Rodo com base de espuma macia, forte, resistente, 

aproximadamente 50 cm, com cabo em madeira ou 

metal resistente, revestido com plástico, com tamanho 
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mínimo de 1,20 mt. 

80 36 
10 paco-

tes  

Sabão em barra. Sabão em barra 200 gramas, neutro, 

glicerinado, embalagem com 05 unidades. 

  

81 37 
377 uni-

dades 

Sabão em pó para lavar roupas e para limpeza geral. 

Fórmula com princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio. Contendo na formulação também: tensoativo 

aniônico; coadjuvantes; carga, fragrância/ essência e 

água; branqueador óptico; corante; tamponantes; siner-

gista; tensoativo biodegradável. Com rótulo contento 

informações de validade, canais de atendimento ao 

consumidor e instruções de uso. Em embalagens com 

01 quilo. 

  

82 38 
238 uni-

dades 

Saponáceo líquido, textura cremosa, fator espumante, 

embalagem plástica com 300 ml. Fragrâncias: lavanda, 

clássico, limão e buquê.   

  

83 39 
116 paco-

tes 

Toalha de papel crepada, interfolhado, macia, higiêni-

cas, para secar as mãos, de alta absorção, tamanho 

aproximado de 22,5 cm x 20,5 cm, em embalagem com 

6.000 folhas. 

  

84 40 
37 unida-

des 

Toalha de banho felpuda, macia, tecido 100% algodão, 

tamanho mínimo de 67 cm x 130 cm e máximo de 80 

cm x 140 cm, cores sortidas exceto na cor branca. 

  

85 41 
34 unida-

des 

Toalha de rosto felpuda, macia, tecido 100% algodão, 

tamanho mínimo de 50 cm x 80 cm e máximo de 60 cm 

x 90 cm, cores sortidas exceto na cor branca. 

  

86 42 
116 uni-

dades 

Toalhinha lavabinho para bordar com barra, tecido 

100% algodão, tamanho mínimo de 24 cm x 38 cm e 

máximo de 30 cm x 50 cm. 

  

87 43 
44 unida-

des 

Vassoura de cerdas de nylon flexíveis, com base plásti-

ca em polipropileno com no mínimo 25 cm , com siste-

ma de rosqueamento no cabo, e cabo de madeira ou 
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metal plastificado com no mínimo 1,20 m de compri-

mento. 

88 44 
05 unida-

des 

Pá coletora lixo, em material plástico, resistente, tama-

nho médio, cores variadas. 

  

TOTAL GERAL R$   

Declaro que o preço contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 

sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto do Edital e seus Anexos. 

 Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 

8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

Prazo de entrega:  

Garantia: 

Local e Data:         

 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTI-

TUIÇÃO FEDERAL. 

 

........................................................................, inscrito no CNPJ 

nº...................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

......................................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº..................................... e do CPF nº. .................................... DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acresci-

do pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Novo Xingu, ______ de __________________ de 2018. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍ-

PIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 

_______________, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, 

pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito a Ave-

nida Emilio Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo 

seu Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador 

do CPF nº 326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de 

Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, 

a empresa, inscrita no CNPJ Nº, com sede na, Bairro, no município de, doravante 

denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. xxx, brasileiro, ......., 

comerciante, residente e domiciliado na rua xxx, cidade de xxx , portador do CPF nº 

xxx, cédula de identidade n.º xxx, estabelecem o presente CONTRATO DE FOR-

NECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições 

estabelecidas no Pregão Presencial nº 004/2018, constante do Processo adminis-

trativo nº 005/2018 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a se-

guir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
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1.1 Constitui objeto deste contrato o fornecimento Aquisição parcelada de material 

de limpeza, higiene e materiais descartáveis para as Secretarias do Município 

de Novo Xingu-RS, conforme abaixo descrito: 

Item Descrição Produto 
Qtd/Un

d 

Valor 

Unitário 

R$ 

Valor 

Total 

     

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, após solicitação do Departamento de Compras e Licitações. 

2.1.1 O Município poderá recusar quaisquer produtos entregues que estejam em 

desconformidade com o licitado. 

2.2 Nenhum produto poderá ser entregue sem a requisição da Secretaria responsá-

vel, responsabilizando-se a CONTRATADA pelas entregas irregulares. 

2.3 O MUNICÍPIO não efetuará o pagamento de produtos entregues sem a solicita-

ção supramencionada ou rejeitados. 

2.4 A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem 

protelar sua entrega. 

2.5 Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e cus-

tos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despe-

sas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente lici-

tação. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
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3.1 Os produtos constantes do objeto serão entregues, pelo preço unitário, constan-

tes na homologação do processo nº 005/2018, Pregão Presencial nº 004/2017.  

3.2 O valor total deste contrato é de R$ XXXX (XXXX). 

CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATUALI-

ZAÇÃO FINANCEIRA E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

4.1 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das 

hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”, e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.  

4.2 Os preços poderão ser majorados ou reduzidos sempre que houver alteração 

nos preços praticados pela CONTRATADA, em decorrência de determinações ou 

resoluções do Poder Público, nos mesmos percentuais, desde que encaminhada so-

licitação à CONTRATANTE pela CONTRATADA juntamente com os documentos 

comprobatórios da referida alteração de preços. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-

se a CONTRATADA a solicitar à CONTRATANTE a correção dos valores alterados, 

acostando à sua petição os seguintes documentos comprobatórios dos fatos: a) No-

ta Fiscal de compra realizada pela CONTRATADA à sua distribuidora, com os valo-

res anteriores à alteração do preço; b) Nota Fiscal de compra realizada pela CON-

TRATADA à sua distribuidora, com os valores posteriores à alteração do preço.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias ao mês subsequente a emissão 

da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situada à 

Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS 

5.2 O pagamento do valor será em moeda corrente nacional e será efetuado na for-

ma de cheque nominal, TED ou Transferência Bancária em nome da empresa ven-

cedora do certame. 
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5.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil vi-

sualização, a indicação do nº do Pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebi-

mento do equipamento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

5.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, 

devido aos vínculos orçamentários. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

6.1 A vigência deste contrato terá início a partir da sua assinatura e término em 

31/12/2018. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias especificas 

das Secretarias Municipais de Novo Xingu – RS para o exercício de 2018: 

03. Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças 

01. Administração do sistema governamental 

2.003. Manutenção da atividades da secretaria 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 

05. Secretaria de Saúde 

01. Administração do sistema governamental 

2.022. Manutenção das atividades administrativas 

3.3.90.30.00.00.00.00.0040 – Material de consumo 

06. Secretaria Municipal de Assistência Social 

01. Administração do sistema governamental 

2.005. Manutenção geral do fundo de Assistência Social 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 
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2.137. Recursos do FNAS_BLPSB 

3.3.90.30.00.00.00.00.1146 – Material de consumo 

07. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

01. Administração do sistema governamental 

2.022. manutenção das atividades administrativas 

3.390.30.00.00.00.00.0020 – Material de consumo 

2.028. Manutenção do ensino infantil 

3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de consumo 

2.030. Manutenção do ensino fundamental 

3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de consumo 

08. Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 

01. Administração do sistema governamental 

2.022. Manutenção das atividades administrativas 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 

09. Secretaria de Obras Públicas 

01. Diretoria de Serviços Públicos 

2.022. manutenção das atividades administrativas 

3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de consumo 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTA 

8.1 DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

8.1.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos produtos entregues; 
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8.1.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

8.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.2.1 Realizar o fornecimento do material na forma da proposta aqui contratada, ob-

servando fielmente o qualitativo e o valor das requisições; 

8.2.2 Ter a pronta entrega os produtos solicitados; 

8.2.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspon-

dentes às requisições, em tempo de serem processadas; 

8.2.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendi-

mento. 

8.2.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obri-

gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lici-

tação; 

8.2.7  Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apon-

tadas pelo CONTRATANTE; 

8.2.8  Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

8.2.9 O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em condições apropriadas de con-

sumo/utilização e obedecendo aos padrões definidos pelos órgãos de controle (Insti-

tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, etc.). 

8.3 DAS PENALIDADES E MULTAS; 

8.3.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a infração, estará 

sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 

10% sobre o valor estimado da contratação; 
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 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante 

a exe-cução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contra-

tar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor corres-

pondente ao mon-tante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

decla-ração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e con-

tratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o 

valor atualizado do contrato. 

 

8.3.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o ca-

so. 

8.3.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude 

de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO 
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9.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

9.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  

9.2.1. Determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 

enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-

se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

9.2.2.  Amigável, por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

9.2.3.  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

9.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização es-

crita e fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual 

serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

9.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido 

sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

10.1 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Municí-

pio de Novo Xingu, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, 

sobre o valor inicial contratado. 

10.2 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura, ou por 

acordo, na forma da Lei. 

10.3 As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permiti-

dos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
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11.1 A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do servidor Veranice Holz. 

11.2 A fiscalização manterá controle do fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INADIMPLÊNCIA 

12.1 Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos en-

cargos sociais, fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCU-

LAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

13.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  

13.1.1.   Nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  

13.1.2.   Nos preceitos de direito público;  

13.1.3.  Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi-

ções do Direito Privado.  

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 

14.1. Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado 

que for, o Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou 

questão do presente contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas. 
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Novo Xingu - RS, ___ de ___________ de 2018. 

_______________________________ 

Contratante 

_______________________________ 

Contratado 

_______________________________ 

Fiscal do contrato 

 

 

TESTEMUNHAS: 

________________________________                

_______________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

ANEXO VIII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones/Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante Simples SIM(  )     NÃO (  ) 

 

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  
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RG/Órgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 


