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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2022 
PREGAO PRESENCIAL N° 010/2022 - REGISTRO DE PRE^OS

MENOR PRECO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREgOS PARA AQUISIQAO DE MATERIAL LIMPEZA E 
UTENSILIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DOIS 
IRMAOS DO BURITI/MS.

DATA DA ABERTURA: 08 DE JUNHO DE 2022, AS 08:00 HORAS (MS) 

PREAMBULO

DA REGENCIA 
DO OBJETO
DAS CONDigOES DE PARTICIPAgAO 
DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
DA PROPOSTA
DO JULGAMENTO E CLASSIFICAgAO DAS PROPOSTAS 
DA HABILITAgAO E SEU JULGAMENTO 
DA AMOSTRA
DO RECURSO E DA IMPUGNAgAO
DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS
DA ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO
DA CONTRATAgAO
DO PAGAMENTO
DA DOTAgAO ORgAMENTARIA
DAS DISPOSigOES FINAIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ANEXOS:

• Anexo I - Termo de Referenda;
• Anexo II - Formulario Padronizado de Proposta;
• Anexo III - Dedarai^ao de Habilitate;
• Anexo IV - Dedarato de Fatos Supervenientes Impeditivos;
• Anexo V - Dedarato nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituito Federal;
• Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Pre^os;
• Anexo VII - Minuta do Contrato;
• Anexo VIII - Modelo de Dedarato de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2022 
PREGAO PRESENCIAL N° 010/2022 - REGISTRO DE PRE^OS

MENOR PRECO POR ITEM

O MUN1CIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI. por intermedio de sua Pregoeira Oficial, toma 
publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitapao na modalidade PREGAO 
PRESENCIAL, tipo menor pre?©.

Abertura da sessao inicial do processo licitatorio acontecera as 08:00 h do dia 08 de Junho de 2022, na 
Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti - Avenida Reginald© Lemes da Silva n° 01, Bairro 
Centro CEP 79.215-000, DOIS IRMAOS DO BURITI - MS.

Caso a sessao publica de Pregao nao seja finalizada ate as 12:00 h da data prevista acima, a Pregoeira 
marcara para o dia seguinte a continua9ao da sessao publica a partir das 08:00h, no mesmo endereQO.

1. DA REGENCIA LEGAL
1.1. Lei n° 8.666/93 e altera^oes;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Lei Complementar n° 123/06 e sua altera9ao;
1.4. Decreto 183/2009,
1.5. Demais disposi9oes contidas neste Edital.

2. DOOBJETO
2:1. O objeto da presente licita9ao e a sele9ao da proposta mais vantajosa para Administra9ao Publica, 
visando o registro de pre90S para aquisi9ao de material de limpeza e utensilios, com fomecimento 
parcelado, para atender as diversas secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

2.2. O Registro de Pre90S sera formalizado por intermddio da Ata de Registro de Pre90S, na forma do 
Anexo VI, nas cond^oes previstas neste edital.

2.3. A quantidade constante do Anexo II e para efeito de registro por unidade de pre90.

2.4. Os pre90S registrados neste procedimento terao validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
publica9ao do extrato Ata de Registro de Pre90S.

!3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Nos termos dos art(s) 47 e 48,1 da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/14, 

e preferencialmente destinada a participa9ao de micro empresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) 
situadas no ambito local e regional desta entidade promotora do tomeio licitatorio, em especial as 
licitantes que:

3.1.1. Por ambito Regional entende-se aquela sediadas no estado de Mato Grosso do Sul.

3.1.2. Detenha atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;

3.1.3. Atenda aos requisites e exigencias constantes deste Edital e seus anexos;
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3.2. Nao poderao concorrer neste Pregao:
3.2.1. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitui9ao;

3.2.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licita9ao realizada pelo Municipio de Dois Irmaos 
do Buriti-MS.

3.2 J. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica Municipal, 
enquanto perdurarem os motives da puni9ao;

3.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por servidor ou 
dirigente de orgao da entidade contratante ou responsavel pela licita9ao, nos termos do art. 9°, Inciso 
III, da Lei Federal n° 8.666/93;

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
4.1. Para fins de credenciamento junto a Pregoeira e Equipe de Apoio, a licitante devera enviar um 
representante munido de documento que o credencie a participa9ao, respondendo este pela 
representada, devendo, ainda, no horario indicado no preambulo deste Edital, identificar-se exibindo a 

. Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2. 0 Credenciamento far-se-a mediante a apresenta9ao dos seguintes documentos:

4.2.1. No caso de diretor, socio ou proprietario da empresa licitante que comparecer ao local, devera 
comprovar a representatividade por meio da apresenta9ao: de ato constitutive, estatuto ou contrato social, 
do documento de elei9ao de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 
cartorio de pessoas juridicas, conforme o caso (copia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a 
Pregoeira podera autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4.2.2. Tratando-se de procurador devera apresentar instrumento publico ou particular de procura9ao, 
com firma reconhecida em cartorio, com poderes expresses para formular ofertas e lances de pre90s e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga.

4.2.3. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de representa9ao para 
itens distintos.

4.3. No momento do credenciamento devera ser apresentada Declara9ao de Habilita9ao conforme Anexo 
III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, dando ciencia de que cumprem 
plenamente os requisites dahabilita9ao, podendo o credenciado ou representante preencher a declara9ao no 
momento da abertura da sessao.

4.4. A empresa licitante somente podera se pronunciar atraves de seu representante credenciado e 
ficara obrigada pelas declara9oes e manifesta9oes do mesmo.

4.5. O representante legal da licitante que nao se credenciar perante a Pregoeira e Equipe de Apoio ou 
cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficara impedido de participar das fases de lances 
verbais, de negocia9ao de pre90s, de declarar a inten9ao de interpor recurso, enfim, para representar a 
licitante durante a reuniao de abertura dos envelopes Proposta ou Documenta9ao relativa a este Pregao,
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caso em que sera mantido o seu pre?© apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenapao das 
propostas e apura9ao do menor pre^o.

jjj?

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n° 
123/06 e devido a necessidade de identifica^ao pela Pregoeira, deverao credenciar-se acrescidas das 
expressoes “ME" ou “EPF” a sua firma ou denominate e apresentar a DECLARACAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO M1CROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
ANEXO VIII, assinada pelo seu proprietario ou socios e contador responsdvel pela escrituragdo da 
empresa devidamenle registrado no orgao Regulador, acompanhada da Certidao Simplificada da 
Junta Comercial da sede da licitante.

4.7. 0 descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sanies cabiveis, caracterizara renuncia 
expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos beneficios da Lei Complementarn0 123/06 
aplicaveis ao presente certame;

4.8. 0 representante poder& ser substituido por outro devidamente cadastrado;

4.9. Cada credenciado poderd representar apenas uma licitante;

A nao apresentaQao ou a nao incoiporato do documento de credenciamento nao inabilitar£ a4.10.
licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

Caso o proponente nao compare^a, mas envie toda a documenta9§o necessaria dentro do4.11.
prazo estipulado, participara do Pregao com a primeira proposta apresentada quando do inicio dos 
trabalhos. devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de negocia9ao e a interposi9ao 
de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1. At6 o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, a licitante devera apresentar a Equipe 
de Apoio, juntamente com a Declara9ao de Habilita9ao (conforme Anexo III), a proposta escrita e a 
documenta9ao, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 
extemas e frontais, em caracteres destacados, alem da razao social do licitante, se os mesmos nao 
forem timbrados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS 
IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 010/2022 
REGISTRO DE PRE^OS 

ENVELOPE - 02
________ DOCUMENTACAO________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS 
IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 010/2022 
REGISTRO DE PRE^OS 

ENVELOPE - 01 
PROPOSTA

6. DA PROPOSTA

6.1. As propostas comerciais deverao ser preenchidas, em uma via, com suas paginas rubricadas e a 
ultima assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acrescimos, borroes. rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissoes, sob pena de desclassifica9ao, salvo se, inequivocamente, tais falhas
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nao acarretarem lesoes a direito dos demais licitantes, prejuizo a Administra9ao ou nao impedirem a 
exata compreensao de seu conteudo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital.

6.1.1. A proposta devera ser entregue impressa devendo center (Razao Social, numero do CNPJ, 
endere9o, e meios de comunica9ao a distancia da licitante) e em arquivo disponibilizado pelo Setor de 
Compras e Licita96es do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, para preenchimento das propostas, 
em midia eletronica (pen drive);

6.1.2. A licitante devera indicar o pre9o unitario por item, conforme Anexo II deste Edital e ao final 
com a indica9ao do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso, os pre90s para aquisi9ao dos 
materials, assim como a marca do produto apresentado, quando for o caso);

6.1.3. Somente serao aceitos pre90s cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 
arabicos.

6.1.4. Os precos deverao ser cotados com, no maximo. duas casas decimals, apos virgula.

6.1.5.0 valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE 
REFERENCIA DO RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6.1.6. A ultima folha devera estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante.

6.1.7. Deve indicar o prazo de entrega, nao superior a 05 (cinco) dias uteis, apos a emissao da 
Autoriza9ao de Fomecimento, obedecido os pedidos por unidades de trabalho.

6.1.8. Deve informar o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2. A apresenta9ao da proposta implicara plena aceita9ao, por parte da licitante, das condi9oes 
estabelecidas neste edital.

6.3. E de inteira responsabilidade da proponente o pre90 e demais cond^des apresentadas.

6.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.7 e 6.1.8, nao estejam indicados na proposta, os 
mesmos serao considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.

6.5. Nao se admitira proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que apresentar 
pre90S unitarios inexequiveis, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre90S de 
insumos e salaries de mercado acrescido dos respectivos encargos.

6.6. As Propostas de Pre90s deverao contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para cada item 
constante do Anexo I deste edital.

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1. No dia, bora e local designado no preambulo deste Edital, sera aberta sessao publica para 
processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documenta9ao de habilita9ao.
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7.1.1 - Sera concedido o txatamento diferenciado o tratamento diferenciado previsto na LC 123/06, 
visando aquisi$ao dos produtos objeto desta licita9ao, sendo que para cada item de valor igual ou 
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

I) Para aplica^ao do disposto acima devera haver a participa9ao de 03 (tres) fomecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados no estado de Mato Grosso 
do Sul e capazes de cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento convocatorio, ao contrario 
todos os licitantes participarao nos termos do art. 49, II da LC 123/06.

7.2. A Pregoeira procedera a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta de Pre90S Escritas 
ordenando-as em ordem crescente de pre90s e, em seguida, fara uma analise previa dos pre90S, observando 
a exatidao das opera9oes aritmeticas que conduziram ao pre90 total, procedendo-se as corre9oes de 
eventuais erros, tomando como corretos e adotando como criterio de aceitabilidade o “menor pre90 por 
item”.

7.3. Durante o julgamento e analise das propostas, sera verificada, preliminarmente, a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisites estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para 
a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbals, somente aquelas que atenderem plenamente a 
esses requisites.

7.4. Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira selecionara as propostas para 
fase de lances, observando os seguintes criterios:

a) Classificara a licitante autora da proposta de menor pre90 por item e todas aquelas apresentadas 
com pre90s sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), em rela9ao ao menor pre90 
ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes 
participem da etapa de lances verbais.

b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condi9ao definida na alinea anterior, serao 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pre90S, ate o maximo de 03 (tres), 
incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pre90S ofertados, observado o subitem 
6.1.5;

c) Havendo empale entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, realizar- 
se a o sorteio para defmir a ordem da apresenta9ao dos lances.

7.4.1. No caso de empate nos pre9os, serao admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do numero de licitantes.

7.5. A Pregoeira convocara as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresenta9ao de lances 
verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de 
maior pre90, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

7.6. A Pregoeira, antes da etapa de lances, podera estabelecer o interval© minimo entre os lances, para 
agilizar a sessao.

7.7. Na fase de lances verbais sera permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais 
consultas telefonicas, os quais disporao ate o maximo de 03 (tres) minutos, por consulta.
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7.8. Em observancia a Lei Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006, na presente licita9ao sera 
assegurada, como criterio de desempate, preferencia de aquis^ao para as microempresas e empresas 
de pequeno porte.

7.8.1. Entende-se por empate aquelas situa9oes em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam superior ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bem 
classificada.

7.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para 
apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo maximo de 5 
(cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

7.9.2. Nao ocorrendo o registro de pre90S na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serao convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem 
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal 
n°123/2006 de 14.12.2006).

7.9.3. Na hipotese do nao registro de pre90s na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto licitado sera 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1° do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

7.9.4. O disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2° do art. 45 da Lei Complementar 
Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

7.9.5.,A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara a 
exclusao da licitante da etapa de lances verbais e a manuten9ao do ultimo pre90 apresentado pela 
licitante, para efeito de ordena9ao das propostas.

Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as7.10.
penalidades previstas neste Edital.

Nao havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera encerrada a etapa7.11.
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de MENOR PREQO POR ITEM.

7.12. Cumprido o disposto do item 7.11 para cada item, para fins de celeridade do processo, ser 
aberto o envelope de habilita9ao do licitante vencedor.

8. DA HABILITACAO E SEU JULGAMENTO

8.1. Para habilita9ao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da melhor 
oferta, devera comprovar, mediante apresenta9ao no ENVELOPE n° 02, os documentos a seguir 
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferencia, na seguinte ordem, de forma a 
permitir a maior rapidez na conferencia e exame correspondentes:
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8.1.1. Documenta9ao relativa a HABILITA^AO JURJDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, com suas altera9oes ou a respectiva 
consolida9ao, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de 
sociedade comercial e, no caso de sociedade por 3906$, acompanhado de documento de elei9ao 
de seus administradores; ou ainda

c) Inscri9ao do ato constitutivo registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Jundicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhado de prova de elei9ao da diretoria em exercicio.

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica como socia junta-se para a 
habilita9ao o CNPJ da respectiva empresa.

e) Decreto de autoriza9ao e ato de registro ou autoriza9ao para funcionamento expedido pelo 
orgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, 
quando a atividade assim o exigir.

Obs.: os documentos elencados no subitem acima poderao ser dispensados caso tenham 
sido apresentados na fase de credenciamento.

8.1.2. Documenta9ao relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) Prova de inscri9ao no Cadastre Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda 
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscri9ao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) Certidao Negativa Conjunta abrangendo as Contributes Sociais - INSS, bem como Debitos 
relatives aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pelo Ministerio da Fazenda 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), conforme Portaria MF 
n°358 de 05.09.2014, alterada pela Portaria MF n°443 de 17.10.2014;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual (Certidao Negativa de Debitos Gerais, 
compreendendo todos os tributes de competencia do Estado), emitida pelo orgao competente, 
da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (Certidao Negativa de Debitos Gerais, 
compreendendo todos os tributes de competencia do Municipio), emitida pelo orgao 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) Certificado de Regularidade de Situa9ao CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servi9o / FGTS;

g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 12.440 de 
07.07.2011.
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8.1.3. QUALIFICACAO TECNICA:

a) Atestado (s) de Capacidade Tecnica da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico 
ou privado que comprove, de maneira satisfatoria, a prestasao dos serv^os constante no Anexo 
I deste Edital, em qualidade, quantidades e prazos ao objeto da licita9ao;

a.l) O atestado mencionado na alinea anterior devera ser apresentado em papel 
timbrado do emitente ou center razao social, CNPJ, endere?o, e devidamente 
assinado pelo representante do emitente.

b) Alvara Sanitario expedido pelo orgao da Vigilancia Sanitaria Estadual ou Municipal da sede da 
licitante, para exercer atividade compativel com o objeto licitado. No caso do Distrito Federal, 
a licenfa devera ser fomecida pelas Administra96es regionais;

8.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
juridica;

8.1.5. Declara9ao, observadas penalidades cabiveis, de superveniencia de fatos impeditivos da 
habilita9ao, conforme Anexo IV deste Edital.

8.1.6. Declara9ao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condi9ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII 
do artigo 7° da Constitute Federal (na forma do Anexo V deste Edital).

8.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgao publico, deverao 
estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nao conste expressamente seu prazo 
de validade, considerar-se-ao validos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissao.

8.3. Sob pena de inabilita9ao, todos os documentos apresentados para habilita9ao deverao estar:
a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e com o endere90 respective;
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz.

8.4. Os documentos exigidos neste Pregao poderao ser apresentados em original, por qualquer 
processo de copia, autenticado por cartorio competente ou pela Pregoeira, ou publica9ao em orgao da 
imprensa oficial.

8.4.1. Os documentos de habilita9ao poderao ser autenticados pela Pregoeira ou pela Equipe de Apoio 
a partir do original das OThOOmin as llhOOmin boras do ultimo dia util que anteceder a data marcada 
para abertura dos envelopes Proposta e Documenta9ao;

8.4.2. Serao aceitas somente copias legiveis;
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8.4.3. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4. A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
duvida e julgar necessario.

8.5. Com relate a documenta^ao de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa 
de pequeno porte, a mesma devera apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que 
apresente alguma restri^ao (art. 43 da Lei Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

8.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma 
restri9ao na comprova9ao da regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, 
com termo inicial a partir da publicapao do aviso de resultado, prorrogaveis por igual periodo, a 
criterio da Administra9ao Publica, atraves da Pregoeira, para a regulariza9ao da documenta9ao, 
pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com 
efeito de certidao negativa (§ 1° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

8.5.2. A nao regulariza9ao da documenta9ao, no prazo concedido, implicara decadencia do direito a 
; contrata9ao, sem prejuizo das san9oes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.1993, 

sendo facultado a Administra9ao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica9ao, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licita9ao (§ 2° do art. 43 da Lei Complementar Federal 
n°l 23/2006 de 14.12.2006).

8.6. Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilita9ao das licitantes, 
mediante confront© com as conduces deste Edital, serao desqualificados e nao aceitos aqueles que nao 
atenderem as exigencias aqui estabelecidas.

8.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) 
dias uteis para a apresenta9ao de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatorio.

8.7.1. Serao exigidos para reapresenta9ao apenas os documentos desqualificados e nao aceitos;

8.7.2. As licitantes poderao abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

9. DA AMOSTRA

9.1. Para efeito .de verifica9ao da necessaria compatibilidade entre as especifica9oes exigidas e o 
material de limpeza ofertado bem como da qualidade, a licitante cuja proposta melhor classificada, 
devera obrigatoriamente, sob pena de desclassifica9ao caso nao o fa9a, apresentar (1) uma amostra 
original do material ofertado, devidamente separado para os itens de n° 01 a 64.

9.2. Caso a licitante deixe de apresentar a amostra de algum dos itens do qual foi vencedora, a mesma 
sera desclassificada.

9.3. As amostras deverao ser apresentadas apos o julgamento das propostas e analise dos documentos 
de habilita9ao, em data e horario, a ser designado pela Pregoeira.
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9.4. Local da entrega das amostras referente a material de limpeza e utensflios: na sala de Licita^des 
- Avenida Reginaldo Lemes da Silva n° 01, Bairro Centro CEP 79.215-000, DOIS IRMAOS DO 
BURITI - MS.

9.5. Sera nomeada uma Comissao Especial pelo Executive Municipal, composta por 03 (tres) servidores, 
com o intuito de proceder a analise das amostras apresentadas pelas licitantes.

9.6. A Comissao de Analise dos itens de limpeza alem da contrata^ao de itens nao disponiveis, conforme 
termo de referencia que segue, procedera a analise da amostra em conformidade com as especifica^oes 
constantes do Anexo I deste Edital.

9.7. O teste a ser realizado aferira as especifica9oes tecnicas e a qualidade do item cotado, observados os 
criterios estabelecidos no Anexo I deste Edital.

110. DO RECURSO E DA IMPUGNAgAO

lO.l.Qualquer interessado podera, ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao de 
: processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o presente Edital, sob pena de 

decadencia de faze-lo administrativamente.

10.2. A peti9ao devera ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na sede da 
administra9ao ou enviada por email conforme endere90S constantes no subintem 18.14, contendo os 
documentos necessarios para a perfeita identifica9ao da impugnante, bem como de documentos onde 
seja possfvel a verifica9ao da capacidade de representa9ao do signatario, sob pena de nao 
conhecimento;

103. A peti9ao devera ser dirigida a Pregoeira, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) 
boras, ou conforme a complexidade podera submete-la a Procuradoria Juridica para analise e parecer;

10.3.1. Acolhida a impugna9ao ao ato convocatorio, ou nao sendo possivel a decisao administrativa 
pertinente antes da data fixada para a realiza9ao deste Pregao, sera designada nova data para 
realiza9ao do certame, com a devida publicidade, inclusive das altera9oes, se houverem.

10.4.A manifesta9ao da inten9ao de interpor recurso, pleiteada pela licitante devera ser feita a Pregoeira 
imediatamente apos a declara9ao do(s) vencedor(es).

10.5.A licitante na sua manifesta9ao explicitara, necessariamente, a motiva9ao consistente que sera 
liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidira pela sua aceita9ao ou nao.

10.6. A falta de manifesta9ao imediata e motivada da inten9ao de interpor recurso pela licitante, implicara na 
decadencia desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto a (s) licitante (s) vencedora (s).

10.7. Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tres) dias uteis para a apresenta9ao das razoes recursais 
escritas, dirigidas a Pregoeira, que devera ser protocolizada no Protocolo Geral do Municipio contendo os 
documentos necessarios para a perfeita identifica9ao da recorrente, e estara disponivel as demais licitantes 
classificadas, para impugna-lo ou nao, apresentando suas contrarrazoes em ate 03 (tres) dias uteis, contados 
do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartorio dos autos do Pregao.
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As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarao intimadas a faze-lo desde a10.8.
reuniao de realiza^ao deste Pregao.

Uma vez tempestivo, a Pregoeira recebera o recurso, declarando o seu efeito suspensive, e10.9.
encaminhara a Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a decisao proferida pela autoridade 
competente responsavel pela homologafao da licitaijao.

10.10.0 provimento quanto ao m^rito do recurso pela autoridade competente implica tao somente a 
invalidate daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.

10.11.Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente poderd adjudicar o objeto do Pregao a licitante vencedora, e em consequencia homologar o 
procedimento licitatorio.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS
11.1. Homologada a iicitato ao pre90 do primeiro colocado poderao ainda ser registrados tantos 
fomecedores quantos necessarios para que em funto das propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para o item.

i •

11.1.1. A confirmacao de adesao ao primeiro menor nreco sera consignada em ata da sessao da
licitacao.

11.2. A Pregoeira convocara formalmente as Vencedoras, com antecedencia minima de 03 dias uteis, 
informando o local, dia e bora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro de Pre90S.

11.2.1. O prazo acima citado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pela fomecedora convocada, desde que ocorra motive justificado e aceito 
pela Comissao de Licita9ao.

Colhidas as assinaturas, o Departamento de Compras e Licita96es providenciara a imediata11.3.
publica9ao da Ata no Diario Oficial do Municipio.

11.4. As empresas com pre9os registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro 
de Pre90S, apos a respectiva assinatura da Ata.

11.5. Caso a licitante primeira classificada, apos convoca9ao, nao comparecer ou recusar assinar a 
Ata de Registro de Pre90S, sem prejuizo das comina9oes a ele previstas neste edital. a Pregoeira 
convocara as demais licitantes, na ordem de classifica9ao, mantido o pre9o da primeira classificada na 
licita9ao.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convoca9ao para a11.6.
assinatura de Ata de Registro de Pre9os e Fomecimento, as licitantes estarao liberadas dos 
compromissos assumidos.

11.7. A Ata de Registro de Pre90S resultante deste certame tera a vigencia de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura.

12 DA ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO.
12



Prefeijvra de<r
PREFEITURA DE DOIS IRMAOSTd BURIT1

ill; ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Cada fornecimento devera ser efetuado mediante solicita9ao por escrito, formalizada pelo12.1.
Departamento de Compras e Licita^oes, dela devendo constar: a data, o valor unitario dos materials de 
limpeza, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsavel, sendo efetuado 
diretamente a empresa detentora da ata, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o 
numero de referenda da Ata.

12.2. A(s) Detentora(s) dassificada(s) ficara(ao) obrigada(s) a entregar os materiais de limpeza 
dentro do prazo estipulado no edital, quando solicitado, realizar a substitute, conforme regra 
editalicia.

Locals da entrega dos produtos serao estabelecidos em cada Autoriza9ao de Fornecimento,12.3.
conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

12.4. O prazo de entrega dos produtos sera conforme solicita9ao do orgao/entidade requisitante, nao 
podendo ultrapassar o prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data de recebimento da Autoriza9ao 
de Fornecimento ou instrumento equivalente.

A entrega devera ser feita semanalmente em horario de fimeionamento das mesmas, conforme12.5.
! cronograma estabelecido pelas secretarias.

Os produtos recusados deverao ser substituidos, automaticamente, no prazo maximo de 0112.6.
(um) dia, correndo por conta do fomecedor as despesas de devohto dos produtos recusados.

12.7. Serao recusados os produtos que nao atendam as especifica9oes constantes neste edital e/ou 
que nao estejam adequados.

12.8. A(s) Detentoras(s) classificada(s) em primeiro lugar que nao receber ou nao retirar a nota de 
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a Administra9ao convocara a 
segunda classificada para prestar o servt, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, 
aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

12.9. A segunda classificada so podera entregar os produtos a Administra9ao quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

12.10. Os produtos, objeto desta licita9ao, deverao ser entregues acompanhados de notas fiscais 
distintas, ou seja, de acordo com Autoriza9ao de Fornecimento, dela devendo constar o numero da Ata 
de Registro de Pre90S, a descri9ao do produto, o valor unitario, a quantidade, o valor total e o local da 
entrega, alem das demais exigencias legais.

12.11. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as 
disposi9oes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

12.12. As despesas relativas a aquisi9ao dos produtos correrao por conta exclusiva da usuaria da ata.

; 13. pa contratacAo
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As obriga9oes decorrentes do Registro de Pre^os serao firmadas com o Munitipio de Dois13.1.
Irmaos do Buriti/MS, observada as conduces estabelecidas neste edital e no que dispoe o art. 62 da 
Lei Federal n° 8.666/93, e ser& formalizada atraves de instrumento contratual.

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obriga9oes 
ftituras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes 
obriga9oes futuras.

13.2. 0 prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do Contrato sera de 05 (cinco) dias
uteis, contados da convoca9ao.

13.3. Os quantitativos dos produtos serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarao 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pre90S.

As Detentoras nao poderao subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou13.4.
parcialmente o objeto da presente licita9ao.

i14. DOPAGAMENTO

O pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta licita9ao, sera efetuado mediante credito em 
conta corrente, devendo a licitante informar o numero do banco, da agenda e conta bancarias, ou 
atraves de banco credenciado, a criterio da Administra9ao no prazo de ate 10 (dez) dias uteis do mes 
subsequente ao do fomecimento, contados do recebimento defmitivo dos materiais de limpeza, apos a 
apresenta9ao da respectiva documenta9ao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, ali'nea "b", da 
Lei n° 8.666/93 e altera9oes.

Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprova9ao, pela detentora, de que se14.1.
encontra regular com suas obriga9oes, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas 
obrigatoriamente das comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, 
Estadual e Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT..Ocorrendo erro no 
documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a detentora da ata 
tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresenta9ao do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de14.2.
Planejamento e Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre9oes, ou aceita-la.

14.3. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, para fins 
de atendimento das conduces contratuais.

14.4. Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao fmanceira em virtude de penalidade ou inadimplencia 
contratual o valor sera descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor da prestadora.

14
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14.5. A Administrate Municipal nao pagara, sem que tenha autorizato previa e formal nenhum 
compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao institutes 
financeiras.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela14.6.
Prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de mora14.7.
por parte da contratante.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes das aquisifoes da presente licitato correrao pelas dota9oes 
or9amentarias das Secretarias Municipals da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti, Estado do 
Mato Grosso do Sul na qualidade de Usu£rias da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de 
Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada 
as condtes estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e 
altera9oes.
15.2.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

Serao desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes,16.1.
que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis, pre90 global ou unitario por 
lote simbolico, irrisorio ou cota9ao de valor zero.

E facultado a pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licita9ao, a promo9ao de16.2.
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instnto do processo, vedada a inclusao posterior 
de documento que deveria ser apresentado em sessao publica da licita9ao.

16.3. Fica assegurado a Sr. Prefeito, no interesse da administra9ao, anular ou revogar, a qualquer 
tempo, no todo ou em parte, a presente licita9ao, observada as dispostes contidas no art. 49 da Lei n° 
8.666/93.

16.4. Apos a apresenta9ao da proposta, nao cabera desistencia, salvo motive justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela pregoeira.

16.5. As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidades das informa9oes e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licita9ao, bem como, pelo custo da prepara9ao e 
apresenta9ao dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatorio.

16.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe9a a realiza9ao do 
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util 
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, salvo comunica9ao ao contrario.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia de inicio e16.7.
incluir-se-a o do vencimento. So iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.
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O desatendimento de exigencias formais nao essenciais, nao importara no afastamento da16.8.
licitante, desde que seja possivel a aferi9ao de sua quaIifica9ao e da exata compreensao de sua 
proposta, durante a realiza9ao da sessao publica da licita9ao.

16.9. As normas que disciplinam esta licita9ao serao sempre interpretadas em favor da amplia9ao da 
disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que regem a lei.

16.10. O ato de homologa9ao do procedimento nao confere o direito a contrata9ao.

16.11. Os casos omissos serao resolvidos pela pregoeira com base na legisla9ao vigente.

16.12. Os envelopes contendo a “documenta9ao e propostas” eliminadas do certame ficarao a 
disposi9ao dos licitantes pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis do encerramento da licita9ao, 
apos este periodo serao destruidos.

16.13. As decisoes da pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologa9ao do 
; procedimento pelo Sr. Prefeito.

' 16.14. . Informa9oes ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licita9ao poderao ser obtidos 
pelos interessados junto ao Departamento de Compras e Licita9oes, com a servidora Rosely Lacerda 
Miyadi, localizada na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n.° 01, Centro, DOIS IRMAOS DO 
BURITI - MS, ou atraves do email: licita9ao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br, ate o segundo dia que 
anteceder a data de recebimento do envelopes I e II no horario de 7h00min as 12h00min.

16.15. Fica eleito 0 foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, 
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questoes resultantes 
desta licita9ao e que nao possam ser dirimidas administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 25 de Maio de 2022.

MOISES
Secretario Municipal de Administra9ao

DOS SANTOS
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA

1. DOOBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente a aquisigao de material de limpeza e utensilios, para atender as 

diversas secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS. De acordo com as 
especifica^oes e quantidades constantes neste Termo de Referencia.

2. - DA REGENCIA LEGAL
2.2.1. Lei n° 8.666/93 e altera^oes;
2.2.2. Lei Federal n° 10.520/02;
2.2.3. Lei Complementar n° 123/06 e sua alterapao;
2.2.4. Lei Municipal n° 1159/2019,
2.2.4. Decreto n° 049/2011
2.2.5. Demais disposi9oes contidas neste Edital

3. DOS PRE^OS, ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS DOS ITENS.
VALOR 
UN (R$)

TOTALDESCRigAO UN QTD.ITEM (R$)
AGUA SANITARIA 1 LT, concentra^ao minima de 02% 
de cloro ativo, pronto p/ uso, composite basica: hipoclorito 
de sodio, carbonate de sodio e agua, acondicionada em 
embalagem plastica original de fabrica c/ 01 litro, contend© 
especificafao do produto, informa96es do fabricante, quimico 
responsavel, indica9oes, precau9oes de uso, data de 
fabrica9ao e prazo de validade. O produto devera ter registro 
no Ministerio da Saude.

3,54 31.845.848.996UN1

9,90 42.550,20ALCOOL EM GEL 70% 500G, acondicionamento em 
embalagem de 500ml. gel antisseptico a base de alcool 70%, 
dermatologicamente testado, possui a concentra9ao necessaria 
para matar bacterias e virus, garantindo a fun9ao microbicida 
do produto. e indicado para a assepsia das maos, com a9ao 
preventiva e mitigatoria contra diversos tipos de virus, a oms 
recomenda o uso continue para e preven9§o de uma pandemia 
por virus, a formula possui ativos especiais que evitam o 
ressecamento de suas maos.

FRASCO 4.2982

9,25 17.787.751.923(FRASCO a 02 
LITROS), concentrado liquido para lavagem de roupa, 
acondicionado em embalagem plastica de 2 litros.__________
AROMATIZANTE DE AMBIENTES - AEROSOL 360G, 
fragrancia agradavel aspect© fisico liquido, aplica9ao em 
ambientes em geral, frascos com aproximadamente 360g. 
Registro no Ministerio da Saude. Embalagem contend© o 
nome do fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade.

UN3 AMACIANTE DE ROUPAS

11.292,0012,00FRASCO 9414

10.072,6527,15BACIA PLASTICA 30 LITROS, bacia plastica redonda, 
refor9ada, com capacidade para 30 litros, plastico resistente.

371UN5

BALDE PLASTICO C/ AL£A - 12 LITROS (USO 13,73 3.816,94278UN6

17
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DOMESTICO), capacidade minima p/ 12 (doze) litres, 
confeccionado em polietileno de alta densidade, alta 
resistencia a impacto, paredes e fundos refor9ados, c/ al9a de 
metal.

58,10 10.922.80BOBINA PLASTICA 25X35, bobina plastica picotada 
25x35 cm. Plastico liso, totalmente transparente, resistente a 
rasgaduras e perfura96es e permitindo a selagem, ideal para 
acondicionar alimentos.

ROLO 1887

84,33 1.011,96BOBINA PLASTICA 35X50, bobina Plastica Picotada 
Aproximadamente 35x50 Cm, Plastico Liso, Totalmente 
Transparente, Fundo Reto, De Alta Densidade, Resistente A 
Rasgaduras E Perfura9des E Permitindo A Selagem. 
Embalados Individualmente. Contendo 500 Plasticos.

ROLO 128

11,41 684,60BORRIFADOR DE AGUA - 500 ML, confeccionado em 
material plastico, na cor branca, com capacidade de 500 ml.
BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO 
BRANCA (NUMEROS DIVERSOS), numeros diversos 
(cor branca), cal9ado de uso profissional, tipo impermeavel, 
c/ prote9ao extra na biqueira, confeccionado em policloreto 
de vinila (pvc) injetado em uma so pe9a, forrado, solado anti- 
derrapante c/ ranhuras, calcanhar refor9ado de forma que 
facilite o descalce, cano medindo aproximadamente 28cm.

60UN9

57,77 14.789,1225610 COR PAR

58,13 15.404,45BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR PRETA
(NUMEROS DIVERSOS), numeros diversos (cor branca), 
cal9ado de uso profissional, tipo impermeavel, c/ prote9ao 
extra na biqueira, confeccionado em policloreto de vinila 
(pvc) injetado em uma so pe9a, forrado, solado anti- 
derrapante c/ ranhuras, calcanhar refor9ado de forma que 
facilite o descalce, cano medindo aproximadamente 28cm.

PAR 26511

2,85 9.082,95BRILHO ALUMINIO 500ML, indicado p/ uso domestico, a 
base de glicerina c/ grande eficacia na neutralidade p/ o 
usuario. acondicionado em frasco c/ 500ml, contendo

FRASCO 3.18712

especifica9ao do produto, informa9oes do fabricante.
CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR (FRASCO C/ 
750 ML), cera polimento piso, composi9ao basica polimero 
acrilico, resinas nivelantes, emulsao de, superfTcie indicada 
pisos lavaveis, caracteristicas adicionais antiderrapante, tipo 
alto-brilho, cor incolor, aspecto fisico liquido, Frasco com 
750ml.

6,70 1.427,10FRASCO 21313

10,00 3.830,00CESTO DE LIXO TELADO 09 LITROS, confeccionado 
em polipropileno refor9ado, capacidade 9 litros, formato 
redondo para coleta de detritos, telado, sem tampa, cor a 
definir.

UN 38314

COLHER DESCARTAVEL P/ REFEI^AO 
(PACOTE C/ 50 UNIDADES),confeccionada em plastico 
resistente atoxico, na cor branca ou translucida, medindo 
aproximadamente 15 a 16cm de comprimento, isento de 
materials estranhos, rachaduras, deforma9oes, rebarbas ou 
arestas, acondicionada conforme a praxe do fabricante de 
forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu 
uso, pacote c/ 50 unidades. A embalagem devera conter 
externamente os dados de identificaQao do produto e

12,08 1.449,60PCT 12015
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procedencia de fabricate.
9.817,5013,09750CONDICIONADOR DE CABELO - INFANTIL 480 ML,

condicionador infantil todos os tipos de cabelo composite: 
agua, cetearyl alcohol, lanolina, paraffinum liquidum, 
cetrimonium chloride, perfume, phenoxyethanol, 
hydroxyethyl celulose, propanediol, disodium, geraniol, 
methylisothiazolinone, hexyl cinnamal. acondicionamento: 
acondicionado em embalagem plastica. indicado para todos 
os tipos de cabelo, proporciona maciez e brilho, embalagem 
480ml.

UN16

8,56 6.420,00POTE 75017 CONDICIONADOR P/ CABELO 
(FRASCO C/ 1KG), indicado p/ todos os tipos de cabelos, 
suave, anti-alergico, acondicionado em embalagem plastica 
original de fabrica, contendo extemamente especificafao do 
produto, informa9oes do fabricante, quimico responsavel, 
indica9oes, precau9oes de uso, data de fabrica9ao e prazo de 
validade, pote com 1kg. O produto devera ter registro no 
Ministerio da Saude.

NEUTRO

;

i

17.404,183,73PCI 4.666. .18 COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 
50X100 (PACOTE Cl 100 UNIDADES), com capacidade 
para 50ml, composi9ao em poliestireno, material atoxico, 
totalmente reciclavel, de primeira qualidade,transparente, de 
dimensoes aproximadas 4cm x 5cm (altura x diametro), 
fabricado de acordo com as normas da abnt (associa9ao 
brasileira de normas tecnicas) "nbr 14.865: 2002 - copos 
plasticos descartaveis", em industria brasileira, em pacote 
com 100 unidades.

50 ML

6.42 38.256.78COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180 ML 
(PACOTE COM 100 UNIDADES), para liquidos, com 
capacidade de 180 ml, com corpo frisado e rebordamento 
anticortante, fabricado em poliestireno atoxico, na cor branco, 
em conformidade com a norma ABNT NBR-14865/02. Onde 
os copos sao acondicionados em sacos plasticos com 100 
unidades cada.

PCT 5.95919

514.042,84PCT 181CORDA DE NYLON P/ VARAL - N° 05 (PACOTE C/ 
10 MTS), confeccionada em fio sintetico de alta resistencia, 
n° 5, medindo 10 metros, embalagem com a identifica9ao do 
produto, marca do fabricante.__________________________
DESINFETANTE - USO GERAL 500ML, de uso geral, 
com a9ao bactericida e eficaz contra o vibriao do colera, para 
limpeza em vasos sanitarios, ralos, cestos de lixo, pisos, pias, 
azulejos e superficies lavaveis, embalagem de 500ML 
contendo o nome do fabricante, data de fabrica9ao, prazo de 
validade.

20

41.940,004,669.000UN21

2.97 21.384.007.200(FRASCO a 500 UN22 DETERGENTE LAVA-LOU^AS 
ML), liquido, neutro, concentrado, biodegradavel, indicado p/ 
lavagem de lou9as e utensilios de copa e cozinha, composto 
por materia ativa detergente, deve ser transparente, isento de 
perfume e inocuo a pele, deve garantir a remo9ao de residues 
gordurosos, sujidades em geral e enxagtie rapido, 
acondicionado em embalagem plastica original de fabrica, 
provida de tampa fixada sob pressao e bico aplicador, frasco
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c/ 500 ml, contendo extemamente especifica9ao do produto, 
informa9oes do fabricante, qufmico responsavel, indica9oes, 
precau9oes de uso, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Saude.

3,17 998,55UN 31523 ESCOVA P/ LA VAR ROUPA C/ CABO DE MADEIRA,
cabo de madeira, confeccionada em polipropileno, formato 
anatomico, com cerdas de nylon, formado ovalado ou 
retangular, medindo aproximadamente 6,5 x 13,5cm.
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, escova sanitaria 11,99 3.656,95UN 30524
redonda em plastico, com suporte redondo em plastico. 
Tamanho aproximado 14x42 cm.

4,33 30.898.88ESPONJA DE A£0 INOX, esponja Limpeza, Material La 
A90, Formato Anatomico, Abrasividade Minima, Aplica9ao 
Utensilios De Aluminio. Composi9ao De A90 Inox, Nao 
Enferruja. Medidas: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm, peso: 17g, pacote c/1 
unidade.

PCX 7.13625

ESPONJA DE LA DE A^O 
UNIDADES), composi9ao basica: 390 carbono abrasivo, p/ 
limpeza em geral, acondicionada em embalagem plastica 
original do fabricante, peso liquido aproximado de 60g, 
pacote c/ 08 unidades.

2,81 10.037.323.572(PACOTE a 08 UN26

27 ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO 
geral de limpeza, composi9ao: espuma de poliuretano e resina 
de fibra sintetica, medindo aproximadamente 100 x 60 x 
20mm, embaladas individualmente.

2,67 10.506.45(UN), p/ uso 3.935UN

ESPONJA PARA BANHO, esponja de poliuretano em cores 
sortidas, atoxica, antialergica, textura desenvolvida para 
absorver grande quantidade de espuma.__________________
FIBRA VERDE LIMPEZA GERAL, fibra para Limpeza 
Uso Geral, Especifica96es:Cor Verde, Medidas 10,2cm x 
26cm. Pode ser utilizada para limpeza de azulejos, pisos, 
corrimaos, panelas, assadeiras el ou9as. Indicada para a 
limpeza de hospitais.

3,65 1.752,00UN 48028

6,35 2.286,00360UN29

11,17 6.690,83ROLO 59930 FILME DE PVC TRANSPARENTE - 28 CM X 30 M 
(USO DOMESTICO), indicado p/ uso domestico, medindo 
aproximadamente 28cm de largura x 30m de comprimento, 
atoxico, transparente, acondicionado conforme a praxe do 
fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do 
produto ate seu uso. A embalagem devera conter 
extemamente os dados de identifica9ao do produto e
procedencia de fabricacao.
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE - N°103 (CAIXA C/ 30 
UNIDADES), filtro (coador) de papel descartavel para 
cafe.Tamanho: n° 103. Textura: 100% fibras celulosicas, 
dupla costura, isento de impurezas. Caixa com 30 filtros. 
Embalagem:© produto deve vir embalado de maneira que haja 
prote9ao e conserva9ao higienica interna e extemamente.

7.193,187,87cx 91431

5.011,895,43FLANELA P/ LIMPEZA 28X38CM, confeccionada em 
tecido 100 % algodao, alta absor9ao de umidade, bordas 
overiocadas, medindo aproximadamente 28x38cm, cores 
diversas, acondicionada em embalagem plastica individual.

UN 92332

FOSFORO 5.631,154,65PCI 1.211(PACOTE a 10 UNIDADES),33
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confeccionado em madeira de la qualidade, c/ ponta abrasiva 
(cabe9a) resistente, medindo aproximadamente 06cm de 
comprimento total, acondicionado em caixa contendo no 
mfnimo 40 palitos, reembalados em pacotes c/ 10 caixas, de 
forma a garantir a integridade do produto ate seu uso. A 
embalagem devera center extemamente os dados de 
identificapao do produto e procedencia de fabricapao._______
GARFO DESCARTAVEL P/ REFEI^AO 
(PACOTE C/ 50 UNIDADES), confeccionado em plastico 
resistente atoxico, na cor branco ou translucido, medindo 
aproximadamente 15 a 16cm de comprimento, isento de 
materiais estranhos, rachaduras, deforma9oes, rebarbas ou 
arestas, acondicionado conforme a praxe do fabricante de 
forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu 
uso, pacote c/ 50 unidades. A embalagem devera center 
extemamente os dados de identifica9ao do produto e 
procedencia de fabrica9ao.

11,37 1.364,40PCI 12034

3.659.762,76GUARDANAPO DE PAPEL16X1, Guardanapo de Papel 
Pequeno 24x22 50 Folhas Simples

PCX 1.326•35

15,23 12.640,90INSETICIDA SEM CHEIRO 450ML, inseticida sem 
cheiro, nao contendo clorofluorcarbono-CFC, a base de agua, 
de baixa toxidade, com registro na ANVISA/MS. Embalagem 
contendo o nome do fabricante, indica9ao para uso 
domestico, data de fabrica9ao e prazo de validade. 
Embalagem frasco com aproximadamente 450ml.__________
LIMPADOR MULTI-USO 500 ML, limpador multiuso 
domestico; liquido; composto de tensoativo nao ionico 
biodegradavel; sequestrante, alcanalizante; preservative, 
corante; perfume e agua, emulsificante, coadjuvantes, 
ingrediente ativo: amina etoxilada quatemizda, contendo 
tampa abre e fecha, na embalagem devera center a data de 
fabrica9ao e validade, acondicionado em embalagem 
contendo 500ml.

830UN36

4,63 23.849,135.151UN37

5,82 4.184,58719PAR38 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LATEX 
NATURAL (G), em latex natural, anti-derrapante, 
anatomica, forro 100% algodao anti-alerigo, ideal para 
servi90s gerais de limpeza, tamanho grande, acondicionada 
em embalagem original de fabrica, contendo extemamente 
especifica9ao do produto, procedencia e data de fabrica9ao. O 
produto devera ter Certificado de Aprova9ao (CA) expedido 
pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. 
LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LATEX 
NATURAL

5,95 3.343,90PAR 56239
(M), em latex natural, anti-derrapante, 

anatomica, forro 100% algodao anti-alerigo, ideal para 
servi9os gerais de limpeza, tamanho grande, acondicionada 
em embalagem original de fabrica, contendo extemamente 
especifica9ao do produto, procedencia e data de fabrica9ao. O 
produto devera ter Certificado de Aprova9ao (CA) expedido 
pelo Ministerio do Trabalho e Emprego.

LATEX 6,07 1.711,74282PARLUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA 
NATURAL
anatomica, forro 100% algodao anti-alerigo, ideal para

40
(P), em latex natural, anti-derrapante,
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servi9os gerais de limpeza, tamanho grande, acondicionada 
em embalagem original de fabrica, contendo extemamente 
especifica9ao do produto, procedencia e data de fabrica9ao. O 
produto devera ter Certificado de Aprova9ao (CA) expedido 
pelo Ministerio do Trabalho e Emprego.

5,76 1.100,16PAR 19141 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - LATEX 
NATURAL (XG), em latex natural, anti-derrapante, 
anatomica, forro 100% algodao anti-alerigo, ideal para 
servi90s gerais de limpeza, tamanho grande, acondicionada 
em embalagem original de fabrica, contendo extemamente 
especifica9ao do produto, procedencia e data de fabrica9ao. O 
produto devera ter Certificado de Aprova9ao (CA) expedido 
pelo Ministerio do Trabalho e Emprego.

55,33 3.983,7642 MARMITEX DE ISOPOR N°9 1100ML PCT C/ 100,
Marmitex com tampa N°9 Capacidade de 1,100 ML 
composta por Poliestireno Expandido (isopor), Conjunto 
complete tampa + fundoDimensional: Base superior - 18,7 x 
6,5 cm (diametro x altufa) PCT C/100 unidades.

PCT 72

14,30 3.517,80■:43 OLEO ESSENCIAL ODORIZADOR DE AMBIENTE,
nas fragrancias de eucalipto, pinho, lavanda ou citronela. 
Registro ANV1SA e Ministerio da Saude. Validade minima 
de 24 meses. As informa9oes do produto e fabricante deverao 
constar na embalagem.

UN 246

PA COLETORA P/ LIXO C/ CABO (EM 
POLIETILENO), fabricada em polietileno, c/ aparador 
medindo aproximadamente 20 x 05cm e cabo de no minimo 
15cm de comprimento, cores diversas.

8,30 3.552,4042844 UN

1,22 531,92PALITO DE DENTE CX C/100 UND, confeccionado em 
madeira de la qualidade, isento de materiais estranhos, 
rachaduras, deforma9oes, rebarbas ou arestas, acondicionado 
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene 
e integridade do produto ate seu uso, caixa c/ no minimo 100 
unidades (palitos). A embalagem devera center extemamente 
os dados de identifica9ao do produto e procedencia de 
fabrica9ao.

CX 43645

8,63 8.008,64PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, confeccionado em 
material sintetico, antibacterial, microperfurado, medindo 60 
x 33cm embalagem contendo 5 unidades.

92846 UN

7,75 5.967,50770(TECIDO
ALGODAO), confeccionado em tecido 100% algodao, alta 
absor9ao, atoalhado, c/ selo ou etiqueta fixados na pe9a, 
contendo a composi9ao e informa9oes do fabricante, medindo 
aproximadamente 45 x 65cm, na cor branco.______________
PAPEL ALUMINIO ROLO C/ 7,5M, papel aluminio em 
rolo, isento de furos e rasgos, com dimensoes aproximadas de 
30 cm de largura x 7,5 m de comprimento, embalados 
individualmente, reembalados em caixa de papelao, conforme 
a praxe do fabricante forma a garantir a higiene e integridade 
do produto ate o uso. A embalagem devera center 
extemamente os dados de identifica9ao, procedencia e

UN47 PANO DE PRATO - 45 X 65 CM

9.00 6.084,00ROLO 67648

quantidade.
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA (PCT C/ 04 6.679,688,52PCT 78449
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ROLOS), branco, macio, dupla-folha, picotado, de alta 
qualidade, em rolo com, no minimo, 30 metros, informa^des 
adicionais: compos^ao 100% fibras celuiosicas virgens. de 
textura macia. pacote contendo 04 rolos de 30m x 10cm.
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M X 10CM 6,72 29.084,16PCI 4.32850
(PACOTE C/ 08 ROLOS), papel higienico folha simples, 
medindo 30m x 10cm (pacote c/ 08 rolos), folhas brancas e 
sedosas, composite 100% fibras naturals, nao causa irrita^o 
da pele, possui maciez e conforto no manuseio.

7,22 20.757,50PAPEL TOALHA P/ COZINHA, folha dupla, contendo 2 
rolos com no minimo 55 toalhas e dimensao de 19cmx22cm.

2.875PCT51

2,00 3.102,0052 UN 1.551SANITARIA
(DESODORIZANTE) 25G, desodorizante, bacterostatico, 
biodegradavel, composifao basica: paradiclorobenzeno 99%, 
essencia e corantes, refil em fonnato de anel, p/ borda interna 
de vasos sanitarios, peso aproximado de 25g.

PEDRA PERFUMADA

3,60 777,60PCT 216' ! 53 PRENDEDOR DE ROUPAS
(PACOTE C/12 UNIDADES), corpo fabricado em madeira 
resistente, mola em arame refor9ado anti-ferrugem, medindo 
aproximadamente 09cm, acondicionado embalagem c/ 12 
unidades.

EM MADEIRA

RODO DE ALUMEVIO - 60 CM, c/ 01 (uma) lamina em 
borracha refor9ada, removivel, macia, fixada na parte inferior 
da base, medindo aproximadamente 60cm, cabo de aluminio 
medindo aproximadamente 1,50m de comprimento.________
RODO DE PLASTICO 40CM, com cabo, de boa qualidade, 
com duas laminas de borracha dupla.

44,73 447,30UN 1054

11,96 3.300.9627655 UN

RODO DE PLASTICO 60CM, com cabo, de boa qualidade, 
com duas laminas de borracha dupla.

23,57 14.047,72UN 59656

SABAO EM BARRA PCTE COM 05 UNIDADES, sabao 
em pedra (pet de 1kg) c/5 pedras de 200grs cada - 
glicerinado, neutro. testado dermatologicamente. multiuso, 
100% biodegradavel.

11,50 15.318,00PCT 1.33257

SABAO EM PO (EMBALAGEM C/ 800G), testado 8,77 40.596,3358 UN 4.629
dermatologicamente, aromatizado, biodegradavel, pronto para 
uso, acondicionado em embalagem original de fabrica de 
800g, contendo especifica9ao do produto, informa9des do 
fabricante, quimico responsavel, indica9oes, precau9oes de 
uso, data de fabrica9ao e prazo de validade. O produto devera 
ter registro no Ministerio da Saude._____________________
SABONETE ANTIBACTERIANO - EM BARRA (85G) 
a base de glicerina, c/ ffagrancias diversas e agradavel, 
acondicionado em embalagem original de fabrica c/ peso 
aproximado de 85g, contendo extemamente especifica9ao do 
produto, informa9oes do fabricante, quimico responsavel, 
indica9oes, precau9oes de uso, data de fabrica9ao e prazo de 
validade. O produto devera ter registro no Ministerio da 
Saude.

3,50 5.110,001.460UN59 j

10.011.602,43SABONETE EM BARRA (85G), a base de glicerina, c/ 
fragancias diversas e agradavel, acondicionado em 
embalagem original de fabrica c/ peso aproximado de 85g, 
contendo extemamente especifica9ao do produto,

4.120UN60
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infonna9oes do fabricante, quimico responsavel, indica9oes, 
precau9oes de uso, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Saude.

11,65 26.655.2061 UN 2.288SABONETE LIQUIDO COM FRAGANCIAS 500ML,
sabonete Hquido perfumado 500ml, para higiene das maos, 
embalagem de 500 ml, com valvula pump, ph neutro, 
fragancias variadas, biodegradavel.
SABONETE LIQUIDO TRANSPARENTE SEM 
AROMA (NEUTRO) 500ML, sabonete Hquido transparente 
sem aroma (neutro) frasco 500ml, sem perfume, sem corante, 
glicerinado, ideal para higieniza9ao das maos.

11,95 17.327,5062 UN 1.450

24,58 1.179.8463 48SANITIZANTE DE ALIMENTOS 5LT, SANITIZANTE, 
(desinfetante e limpador de uso profeissional para 
manipula9ao de alimentos). Concentrado, em embalagem de 
5000ml, contendo no rotulo o numero do lote, nome do 
frabicante, prazo de validade e registro no Ministerio de 
Saude e DIPOA.

UN

SAPONACEO EM PO 300G, indicado para limpeza de 
sujeiras dificeis e eficiente na remo9ao de gorduras 
acumuladas.

8,54 18.856.32i 64 UN 2.208

SHAMPOO INFANTIL 480ML, shampoo infantil frasco 
480ml, produto testado e aprovado por dermatologista e 
oftalmologista, formula suave, ph neutro, perfumado, com 
textura leve, nao irrita os olhos e pele.

15,75 2.205.0065 UN 140

SODA CAUSTICA (POTE C/ 01KG), soda caustica c/ 1 
kg. Solido de cor branca, Escamas, Composta de hidroxido de 
sodio.

25,30 15.508,90POTE 61366

TALCO PARA BEBE (160G), talco para bebe perfumado, 
para uso infantil, composto de talco e fragrancia, embalado 
em frasco plastico contendo aproximadamente 160g, indicado 
para perfumar, refrescar e proteger a pele do bebe prevenindo 
contra assaduras.

13,80 3.477.6067 FRASCO 252

68 TOALHA PAPEL INTERFOLHA (BRANCO) PARA 
USO HOSPITALAR, confeccionado com 100% fibras 
celulosicas dimensoes (cm): 20 x 20 folha dupla, apenas uma 
folha deve ser necessario para secar as maos, reduzindo assim 
o consumo desnecessario, possuir alto poder de absor9ao e 
resistencia, nao desmancha na mao, nao sao emendadas, saem 
uma a uma do toaiheiro, minimizando desperdicios e 
aumentando assim a produtividade Com resistencia umida, 
nao esfarelam, nao deixam residues nas maos ou no rosto.

24,74 22.142.30PCI 895

24,77 101.036,8369 4.079TOALHA PAPEL INTERFOLHA PCT COM 1000 PCX
FOLHAS (CREME), papel toalha, cor creme, la qualidade, 
interfolhado, 2 dobras, com 100% de fibras celulosicas, com 
alta absorcao, papel reciclado, medidas aprox. 20x20cm.
TOALHA PARA LIMPEZA CHAO, TOALHA PARA 
LIMPEZA CHAO, cor branca ou xadrez, 100% de algodao, 
ideal para lavar e secar, multifuncional, resistente, otima 
adsor9§o de liquidos, retangular, medindo no minimo 42cm x 
66 cm

28.842.4011,632.48070 UN

8.404,2012,60667VASSOURA DE NYLON - 30 CM, cerdas c/ ponta 
desfiada, corpo de madeira medindo aproximadamente 30 x

UN71

24
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05cm, c/ cabo de no mmimo 1,50m de comprimento.

Total: R$ 874.913,63

4. DASAMOSTRAS:
4.1. No prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da convoca^ao, o detentor da 

melhor proposta do certame, a criterio do CONTRATANTE, devera apresentar 01 (uma) 
amostra dos produtos para todos os itens licitados, para avalia9ao basica e inspe9ao visual, 
bem como a conferencia de exigencias normativas pertinentes a cada produto/equipamento, 
conforme especifica9oes deste instrumento.

4.2. Nao sera aceito, em hipotese nenhuma, adiamento ou prorroga9ao do prazo para entrega da 
amostra.

| 4.3. A amostra devera ser entregue em embalagem individual e identificada com nome da empresa,
U ’ n° do Pregao, n° do item, para fins de verifica9ao e registro de amostra padrao, a qual ficara 
1 arquivada como contra amostra para efeito de compara9ao de qualidade e padrao.

4.4. A nao apresenta9ao da amostra ou em desacordo com as especifica9oes exigidas implicara na 
desclassifica9ao da empresa.

4.5. A amostra rejeitada sera devolvida a empresa em ate 05 (cinco) dias, contados a partir da data 
de homologa9ao do certame.

5. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DO VALOR MAXIMO:

5.1. Sob pena de desclassifica9ao da proposta da licitante devera respeitar o pre90 maximo de cada 
material de higiene, limpeza e utensilios a que pretender concorrer, conforme os valores 
especificados neste Termo de Referencia extraido da media dos pre90s obtidosatraves de 
pesquisa de mercado para identifica9ao do valor estimado da licita9ao.

6. DA JUSTIFICATIVA
6.1. Justificamos a aquisi9ao de materials de higiene, limpeza e utensilios para manter a assepsia 

dos ambientes das diversas secretarias municipals, diante do grande fluxo de pessoas nestes 
locals, evitando a prolifera9ao de virus e bacterias dentro do espa90 de fiincionamento das 
secretarias, proporcionando uma estrutura mais adequada a manuten9ao da limpeza, 
facilitando a utiliza9ao dos materials higienicos e de limpeza, pelos diversos usuarios.

7. DA CONTRATACAO

7.1 A licitante vencedora devera apresentar, como condi9ao para assinatura do instrumento 
contratual a respectiva comprova9ao de cadastro da empresa no e-CJUR (Cadastro de
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Jurisdicionado do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul), autenticada com assinatura 
digital, em conformidade com o art. 15, inciso V da ResolugSo n° 65/2017 e atualiza9oes

8. DAENTREGA

8.1. O prazo maximo da entrega dos produtos sera de ate 05 (cinco) dias uteis apos emissao da 
Autoriza^ao de Fomecimento ou documento equivalente.

8.2. Local da entrega dos produtos e quantidade sera estabelecido em cada Autoriza9ao de 
Fomecimento, conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois Irmaos 
do Buriti/MS.

8.3. Antes das entregas serem realizadas, os produtos deverao ser conferidos e inspecionados pelos 
servidores indicados pelas secretarias.

8.4. Os produtos recusados deverao ser substituidos, automaticamente, no prazo maximo de 01 
(um) dia, correndo por conta do fomecedor as despesas de devolu9ao dos produtos recusados.

9. DO PAGAMENTO:
8.1 Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a licitante informar o 

numero do banco, da agencia e conta bancarias, ou atraves de banco credenciado, a criterio da 
Administra9ao no prazo de ate 10 (dez) dias uteis do mes subsequente ao do fomecimento, 
mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprova9oes de 
regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprova9ao 
de regularidade junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, mediante a apresenta9ao de Certidao 
Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

10. DAS ALTERA^OES DESTE TERMO DE REFERENCIA
10.1. Este Termo de Referenda podera sofrer altera9oes ate a data de divulga9ao ou publica9ao do 

instrumento convocatorio, a fim de fomecer corretamente os dados para a apresenta9ao da 
proposta comercial, bem como, para se adequar as conduces estabelecidas pela legisla9ao 
vigente.

11. DA APROVACAO:
11.1. Aprovo o presente termo de referenda dando-lhe for9a de projeto basico para que possa 

produzir os desejados efeitos extemos.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 28 de abril de 2022.

DOS SANTOSMOISE
Secretario Municipal de Administra9ao
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ANEXO II
FORMULARIO DE PROPOSTA

O licitante devera fomecer os dados da empresa para cadastro, com no mmimo: razao social, CNPJ, 
endere90 complete, telefone para contato, e-mail oficial.

OBJETO: Registro de pre90S para aquisi9ao de material de limpeza e utensilios, para atender as 
diversas secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS.

DESCRICAO QTDE UN (R$) TOTAL (R$;ITEM UN MARCA
AGUA SANITARIA 1 LT 8.9961 UN
ALCOOL EM GEL 70% 500G 4.2982 FRASCO
AMAC1ANTE DE ROUPAS (FRASCO 
O 02 LITROS)

1.923UN

9414 AROMAT1ZANTE DE AMBIENTES 
AEROSOL 360G

FRASCO

371BAC1A PLASTICA 30 LITROS UN• 5
BALDE PLAST1CO C/ ALQA 
LITROS (USO DOMESTICO)

2786 12 UN

BOBINA PLASTICA 25X35; 7 ROLO 188
128 BOBINA PLASTICA 35X50 ROLO

BORR1FADOR DE AGUA - 500 ML9 60UN
25610 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - 

COR BRANCA (NUMEROS DIVERSOS)
PAR

265BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - 
COR PRETA (NUMEROS DIVERSOS)

PAR. 11

3.187BRILHO ALUMINIO 500ML FRASCO12
CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR 
(FRASCO C/ 750 ML)

213FRASCO13

14 CESTO DE L1XO TELADO 09 LITROS 383UN
COLHER DESCARTAVEL P/ REFEI^AO 
(PACOTE Cf 50 UNIDADES)

15 PCT 120

CONDICIONADOR DE CABELO- 
INFANTIL 480 ML

75016 UN

CONDICIONADOR P/ CABELO 75017 POLE
NEUTRO (FRASCO C/1 KG)

DESCARTAVEL 4.666COPO
TRANSPARENTE - 50 ML 50X100
(PACOTE C/ 100 UNIDADES)

PCT18

5.95919 COPO DESCARTAVEL PCT
TRANSPARENTE 180 ML (PACOTE 
COM 100 UNIDADES)
CORDA DE NYLON P/ VARAL - N° 05 PCT 18120
(PACOTE C/10 MTS)

9.000DESINFETANTE - USO GERAL 500ML21 UN
7.200lava-loucasDETERGENTE 

(FRASCO C/ 500 ML)
UN22

ESCOVA P/ LA VAR ROUPA C/ CABO 315UN23
DE MADEIRA
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE 305UN• 24

7.136ESPONJA DE ACO INOX PCT25
ESPONJA DE LA DE AQO (PACOTE 
C/08 UNIDADES)

3.572UN26
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3.93527 ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO 
(UN)

UN

48028 ESPONJA PARA BANHO UN
FIBRA VERDE LIMPEZA GERAL 36029 UN

30 F1LME DE PVC TRANSPARENTE - 28 
CM X 30 M (USO DOMESTICO)

ROLO 599

FILTRO DE PAPEL P/ CAFE - N°103 91431 CX
(CAIXA C/ 30 UNI PAPES)
FLANELA P/ LIMPEZA 28X38CM 92332 UN

(PACOTE C/ 10 1.2113 3 FOSFORO PCI
UNIDADES)
GARFO DESCARTAVEL P/ REFEigAO 
(PACOTE Cf 50 UNIDADES)

' 34 120PCI

35 GUARDANAPO DE PAPEL16X1 1.326PCT
36 INSETICIDA SEM CHEIRO 450ML 830UN

LIMPADOR MULTI-USO 500 ML 5.151: 37 UN
LUVA DE BORRACHA Pi LIMPEZA - 
LATEX NATURAL (G)

71938 PAR

! .39 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - 
LATEX NATURAL (M)

562PAR

LUVA DE BORRACHA Pi LIMPEZA - 
LATEX NATURAL (P)

28240 PAR

19141 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA 
- LATEX NATURAL (XG)

PAR

MARMITEX DE ISOPOR N°9 1100ML 
PCT C/100

PCT 7242

OLEO ESSENCIAL ODORIZADOR DE 
AMBIENTE

24643 UN

PA COLETORA Pi LIXO C/ CABO (EM 
POLIET1LENO)

42844 UN

PALITO DE DENTE CX C/100 UND 43645 CX
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 92846 UN
PANO DE PRATO 
(TECIDOALGODAO)

45 X 65 CM 770• 47 UN

PAPEL ALUM1NIO ROLO C/ 7,5M 676ROLO• 48
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 784PCT• 49
(PCT a 04 ROLOS)
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 4.328. 50 PCT
30M X 10CM (PACOTE C/ 08 ROLOS)
PAPEL TOALHA Pi COZINHA 2.875PCT: 51

1.55152 PEDRA SANITARIA PERFUMADA 
(DESODORIZANTE) 25G

UN

216PRENDEDOR DE ROUPAS 
MADEIRA

EM PCT53
(PACOTE Ci 12

UNIDADES)
RODO DE ALUMINIO - 60 CM 10. 54 UN

276RODO DE PLASTICO 40CM UN55
RODO DE PLASTICO 60CM 596UN56
SABAO EM BARRA PCTE COM 05
UNIDADES

1.332PCT: .57

SABAO EM PO (EMBALAGEM Ci 
800G)

4.629UN58
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59 SABONETE ANTIBACTERJANO - EM 
BARRA (85G)

1.460UN

60 SABONETE EM BARRA (85G) 4.120UN
2.28861 SABONETE 

FRAGANCIAS 500ML
LIQU1DO COM UN

SABONETE LIQUIDO TRANSPARENTE 
SEM AROMA (NEUTRO) 500ML

1.45062 UN

SANITIZANTE DE ALIMENTOS 5LT 4863 UN
SAPONACEO EM PO 300G64 2.208UN

14065 SHAMPOO INFANT1L480ML UN
66 SODA CAUSTICA (POTE C/01KG) 613POTE

TALCO PARA BEBE (160G) 25267 FRASCO
89568 TOALHA PAPEL INTERFOLHA 

(BRANCO) PARA USO HOSPITALAR
PCT

4.07969 TOALHA PAPEL INTERFOLHA PCT PCT
COM 1000 FOLHAS (CREME)
TOALHA PARA LIMPEZA CHAO 2.48070 UN
VASSOURA DE NYLON - 30 CM 66771 UN

:

Validade da proposta:

Cidade/UF,___de de 2022

Assinatura e carimbo 
Representante legal da empresa 

CPF/CNPJ

CC:Ag:_Telefone: Banco:

Para a disputa de lances sera considerado o valor unitario dos itens, sendo facultado a Pregoeira a 
defini9ao dos valores de intervalo de lances.
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ANEXO III

DECLARACAO DE HABILITACAO

(Nome da Empresa) CNPJ/MF
(endere?©

_______________________________________ , declara, sob as penas da Lei, nos termos do Inciso
VII, art. 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisites da habilita9ao 
exigidos no Edital de Pregao Presencial n° 010/2022, autorizado pelo Processo Administrative n° 
030/2022.

situada completo)n°

iPor ser expressa manifesta9ao da verdade, firmo o presente.

de 2022.(_____ ), de
estadocidade

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do 
Representante legal da empresa
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ANEXO IV

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistencia de fatos que impeija a nossa 
empresa de participar de licita9oes publicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas 
da Lei, a existencia de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitate, na forma determinada no § 
2°, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93.

-MS,____/ /
;

i i;

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJ/MF DA EMPRESA
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ANEXOV

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 010/2022 - REGISTRO DE PRE^OS

.................................... , inscrito
, por intermedio de seu representante legal o (a) Sr (a)
...... . portador (a) da Carteira de Identidade n°
........... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da

Llei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1.999, 
ique nao emprega menor de dezoito anos e trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega 
imenor de dezesseis anos.

CNPJ/MF sob ono
n°

e
Ido CPF/MF n°

i.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz ( ).

de-MS, de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observa^ao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXOVI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

, O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI -do ano dedias do mes deAos
MS, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede na Rua Reginaldo Lemes da Silva, n°. 01, 
Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob 0 N°.24.616.187/0001-10, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, WLADEMIR DE SOUZA VOLK, brasileiro, casado, portador do RG n.° 
001053159 SSP/MS e CPF n.° 836.177.101-82, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N, 
Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, nos termos da Lei n° 10520/2002 e subsidiariamente a Lei n° 
8666/93 e posteriores altera9oes, a Lei Complementar n° 123/2006, bem como na Decreto Municipal 
n° 183/2009, 189/2009, e demais normas aplicaveis, em face da classificat^ao da proposta apresentada 
no Processo Administrative n° 030/2022, modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 010/2022 - 
Registro de Pre^os, por deliberate da Pregoeira do Municipio, conforme Ata da sessao publica do dia 

e homologada em , RESOLVE registrar os pre90s para aquisi9ao de material de higiene, 
ilimpeza e utensilios, para atender as diversas secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS. 
;Atraves do Sistema de Registro de Pre90s, oferecido pela empresa ...

, telefone:
, inscrita no CNPJ sob 0 n°

, neste ato representado 
, de cuja

, Municipio de
, portador do da cedula de identidade n° 

proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima referido observada as conduces 
enunciadas nas clausulas que se seguem:

, com sede , CEP; i

!pblo senhor e do CPF n°

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O registro de pre90s para fins de aquisi9ao de materials de limpeza, para atender as diversas 

secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro e 0 documento vinculativo obrigacional de fomecimento, onde 

constarao os pre9os a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante 
vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fomecimento dos materials de 
limpeza conforme conduces definidas no edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais 
classificadas que aceitarem fomecer os materials pelo pre90 do primeiro classificado, 
obedecida a ordem de classifica9ao e os quantitativos propostos.

■ 2.2. As empresas com pre9os registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Pre90s, apos a respectiva assinatura da Ata.

2.3. A Ata de Registro de pre90S resultante deste certame tera a vigencia de 12 (doze) meses, a 
contar da data de publica9ao de seu extrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3.1. A Ata de Registro de Pre90s sera utilizada pelas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de 

Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuarias da Ata.
3.2. Cabera a Usuaria a responsabilidade, apos o registro de pre9os, pelo controle do cumprimento 

de todas as .obriga9oes relativas ao fomecimento, inclusive aplica9ao das sa^oes previstas 
neste edital.

3.3. Cabera ainda as Usuarias da Ata deverao informar ao Orgao Gerenciador do Sistema de Registro 
de Pre90s, do nao comparecimento da Detentora para a retirada da nota de empenho ou 
instrumento equivalente, conforme o caso, visando a convoca9ao dos remanescentes e aplica9ao 
das penalidades cabiveis.
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3.4. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre90S qualquer orgao ou entidade de outros municipios 
que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Orgao Gerenciador do Sistema 
de Registro de Pre90S deste Municipio

3.5. O Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS nao se obriga a firmar contrata9oes oriundas do 
Sistema Registro de Pre90s, ficando-lhe facultada a utiliza9ao de outros meios para aquisi9§o 
de item, respeitada a legisla9ao relativa as licita9oes, sendo assegurado ao beneficiario do 
Registro de Pre9os preferencia em igualdade de condi9oes.

CLAUSULA QUARTA - DO ACEITE E RECEBIMENTO
4.1. Cada fomecimento devera ser efetuado mediante solicita9ao por escrito, formalizada pelo 

Departamento de Compras e Licita96es, dela devendo constar: a data, o valor unitario do 
fomecimento, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsavel, 
sendo efetuado diretamente a detentora da ata, devidamente autorizada pela autoridade 
superior, contendo o numero de referencia da Ata.

4.2. A(s) Detentora(s) classificada(s) ficara(ao) obrigada(s) a entregar os materiais de limpeza 
dentro do prazo estipulado no edital, bem como, quando solicitado, realizar a substitui9ao, 
conforme regra editalicia.

4.3. Local da entrega dos produtos sera estabelecido em cada Autoriza9ao de Fomecimento, 
conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

4.4. 0 prazo maximo para entrega sera de ate 05 (cinco) dias uteis da data de recebimento da 
Autoriza9ao do Fomecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente.

4.5. Antes das entregas serem realizadas, os mesmos deverao ser conferidos e inspecionados pelos 
servidores indicados pelas secretarias.

4.
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4.6. Os produtos recusados deverao ser substituidos, automaticamente, no prazo maximo de 01 
(um) dia, correndo por conta do fomecedor as despesas de devolu9ao dos produtos recusados.

4.7. Serao recusados os materiais de limpeza que nao atendam as especifica9oes constantes neste 
edital e/ou que nao estejam adequados, conforme amostra apresentada pelo licitante.

4.8. Caso a(s) licitante (s) classificada(s) em primeiro lugar nao receber ou nao retirar a nota de 
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a Administra9ao 
convocara a segunda classificada para prestar o servi9o, e assim sucessivamente quanto as 
demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

4.9. A segunda classificada so podera fomecer os materiais de limpeza a Administra9ao quando a 
primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.10. Os produtos, objeto desta licita9ao, deverao ser acompanhados de notas fiscais distintas, ou 
seja, de acordo com a Autoriza9ao de Fomecimento devendo constar o numero da Ata de 
Registro de Pre90s, o produto, o valor unitario, a quantidade, o valor total e o local da entrega 
dos material de limpeza e utensflios, alem das demais exigencias legais.

4.11. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposi9oes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor,

4.12. As despesas relativas a presta9ao de servi90s correrao por conta exclusivas da usuaria da ata.
CLAUSULA QUINTA - DA CONTRATAQAO
5.1. As obriga9oes decorrentes do fomecimento dos materiais de limpeza constantes do Registro de 

Pre90s serao firmadas com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, observada as conduces 
estabelecidas neste edital e no que dispoe o art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93, e sera formalizada 
atraves de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obriga9oes futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes 

obriga9oes futuras.

5.
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5.1.1. A Ata de Registro de Presos (Anexo VI) e parte integrante do Edital de Convoca9ao, 
cujas conduces deverao ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sera de 05 (cinco) dias 
uteis, contados da convoca9ao.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, 
observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pre90s.

5.4. A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto da presente licita9ao.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PRE^O E REVISAO
6.1. Os pre90s registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vigencia da Ata de Registro de 

Pre90s.
6.2. Na ocorrencia do pre90 registrado tomar-se superior ao pre90 praticado no mercado, o Setor 

de Compras e Licita96es notificara a Detentora com o primeiro menor pre90 registrado para o 
item visando a negocia9ao para a redu9ao de pre9os e sua adequa9ao ao do mercado, 
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especifica9oes.

6.3. Dando-se por infrutifera a negocia9ao de redu9ao dos pre90S, a Comissao de Licita9ao 
i U formalmente desonerara a Detentora em rela9ao ao item e cancelara o seu registro, sem

prejuizos das penalidades cabiveis.
6.4. Simultaneamente procedera a convoca9ao das demais Detentoras, respeitada a ordem de 

classifica9ao visando estabelecer igual oportunidade de negocia9ao.
6.5. Na ocorrencia de cancelamento de registro de pre90 para o item, podera a Prefeitura Municipal 

de Dois Irmaos do Buriti/MS solicitar nova licita9ao para a aquisi9ao do produto, sem que 
caiba direito de recurso.

7. CLAUSULA SETIMA-DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta ata, sera efetuado mediante credito em 
conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitive dos materiais de 
limpeza, apos a apresenta9ao da respectiva documenta9ao fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, 
alinea ”b", da Lei n° 8.666/93 e altera9oes.

; t

7.2. Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprova9ao, pela detentora, de que se encontra 
regular com suas obriga9oes para com o sistema de seguridade social, mediante a apresenta9ao das 
Certidoes Negativas de Debito com o INSS e com o FGTS.

;7.3. Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para 
qiie a Detentora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a 
partir da data da reapresenta9ao do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Or9amento e 
Finan9as,;a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre96es, ou aceita-la.
7.5. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, para fins de 
atendimento das conduces contratuais.

7.6. Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou inadimplencia 
contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor da Detentora.
7.7. A Admihistra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza9ao previa e formal nenhum 
compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao institui9oes 
financeiras.
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7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela 
Detentora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de mora por 
parte da contratante.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS

.8.1. Pelo descumprimento total da obrigaj^ao assumida, caracterizado pela recusa da Detentora em 
assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo 
lestabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a 
Detentora, a juizo do Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Pre90s, sujeito as seguintes 
penalidades:

j • I. Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
; ; II. Cancelamento do pre90 registrado;

III. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a 
administra9ao por prazo de ate 05 (cinco) anos.

I8-.2. As san9oes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

i

J. ! i

8.3. Por atraso injustificado na execu9ao do objeto:
I. Multa moratoria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da presta9ao em atraso ate o 

decimo dia;
II. Rescisao unilateral do contrato se for o caso, apos o decimo dia de atraso e,
III. Cancelamento do pre90 registrado.

8.4. Por inexecu9ao total ou execu9ao irregular do contrato de fomecimento ou de presta9ao de 
servi9o:

I. Advertencia, por escrito, nas faltas leves;
II. Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da 

totalidade do fomecimento nao executado pela Detentora;
III. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a 

; administra9ao por prazo de ate 05 (cinco) anos;
' IV.Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica Municipal, 

enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a 
reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente com as san9oes 
.previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisao unilateral do instrumento 
:de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 respeitando 
o principio da proporcionalidade.

8.6. Apresenta9ao de documenta9ao falsa, nao manuten9ao da proposta e cometimento de fraude 
fiscal, acarretara sem prejuizo das demais comina9oes legais:

I. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar com a 
Administra9ao de ate 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral deste Municipio.

8.7. A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo maximo de 05 
(cinco) dias uteis contados da notifica9ao ensejara tambem a aplica9ao da pena de suspensao
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temporaria de participate em licitato ou impedimento de contratar com a Administrate Publica 
deste Municipio, enquanto nao adimplida a obrigato.

8.8. Fica garantido a Detentora o direito previo da citato e de ampla defesa, no respective processo, 
;no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificato ou publicato do ato.

8.9. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicato do principio da proporcionalidade, em razao de circunstancias fundamentadas em fatos reais 
e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data 
em que for notificada da pretensao da Administrate Publica deste Municipio da aplicato da pena.

8.10. As penalidades aplicadas serao, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral 
deste Municipio.

1 |8'.l 1. Competira a cada usuaria da Ata de Registro de Pre90s a aplicato das penalidades previstas no 
! isubitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.

! [8L12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 sera de competencia exclusiva da 
; Jautoridade maxima da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti/MS, facultada a ampla defesa, na 

forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitato ser concedida mediante 
ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de santo minima de 02 (dois) 
ahos.

8.13. 0 Orgao Gerenciador do Sistema de Registros de Pre90S, na qualidade de responsavel pelo 
'controle do cumprimento das obriga9oes relativas ao fomecimento cabera a aplica9ao das demais 
penalidades previstas no instrumento de convoca9ao.

S'. 14. As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do Municipio de 
Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PRECO REGISTRADO 
: 9.1. A Ata de Registro de Pre90 sera cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de

vigencia ou quando nao restarem empresas registrados e, por iniciativa deste Municipio 
quando:

!
9.1.1. A Detentora da ata nao formalizar o contrato decorrente do registro de pre90S e/ou nao 

retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigencias da Ata de 
Registro de Pre9os, sem justificativa aceitavel;

i .

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipoteses de inexecu9ao total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3. Os pre90S registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver exito na 
negocia9ao;

. '9.1:4. Der causa a rescisao administrativa do ajuste decorrente do registro de pre90S por 
motives elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;

9.1.5. Por razao de interesse publico, devidamente motivado.
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, 9.2. Cancelado o Registro de Pre9o induzira na convocaQao da fomecedora com classificacao
imediatamente subsequente.

9.3.
9.4. Sera assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado, no respective processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notifica9ao ou publica5ao.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTA^AO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisi9oes da presente licita9ao correrao por conta das diversas 
secretaria municipals da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos de Buriti, Estado do Mato Grosso 
do Sul na qualidade de Usuarias da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas 
constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as 
conduces estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
altera9oes.

i ;

111. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRE^O REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licita9ao na modalidade de Pregao Presencial, tipo 
menor pre90 por item, HOMOLOGADO a classifica9ao das empresas conforme abaixo 
especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

MARCA VLR
TOTALDESCRI^AO QNT VLR UNTUNDITEM

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Pre90 sera publicado no Diario Oficial do Municipio, 
conforme o disposto no art. 61, paragrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/93.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSI^OES FINAIS

I 13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposi9des constantes da Lei n° 10.520, de 17 de 
j . julho de 2002, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Municipal n° 1159/2019,
’ . do Decreto Municipal n° 049/201 le demais normas aplicaveis aespecie.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, 

renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questoes 
resultantes desta licita9ao e que nao possam ser dirimida administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti-MS, XX de XXXXX de 2022.

LICIT ANTEWLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, pessoa juridica de direito publico intemo, 
;com sede na Rua Reginaldo Lemes da Silva, n°. 01, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.PJ. sob o 
:N°.24.616.187/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, WLADEMIR DE SOUZA 
VOLK, brasileiro, casado, portador do RG n.° 001053159 SSP/MS e CPF n.° 836.177.101-82, 
residente e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N, Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, doravante 
denominada Contratante e a empresa inscrita no CNPJ-MF 

estabelecimentosob n°.o com na
, na cidade de, n°.

doravante denominada Contratada, representada neste ato por seu socio Sr.(a).
brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n°. ___________,

, e do CPF n°. , e perante as testemunhas abaixoemitida pela SSP/
Ifirmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebrate foi autorizada pelo despacho de homologa9ao 

1 • ♦ 1

;ido processo de licita9ao modalidade Pregao Presencial n°. 010/2022, e nos termos da Lei Federal n°. 
: * S8i666/93 em sua atual reda9ao, atendidas as clausulas e conduces que se enunciam a seguir:

1: llj. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.10 PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO aquisi9ao de material de limpeza e 

' utensilios, para atender as diversas secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
' O valor total para aquisi9ao de material de limpeza e utensilios, para atender as diversas secretarias 

do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, objeto deste contrato, e de R$
), conforme tabela abaixo:.(

MARC VLR VLR
TOTAL

ITE DESCRICAO QNTUND UNTAM

R$VALOR TOTAL

2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos 
ou supressoes que se fizerem nos servi90s, ate 25% do valor do Contrato.

2.2. O pre9o proposto sera considerado suficiente e complete, para as despesas decorrentes de 
carregamento, descarregamento, fretes, transportes e de todas as opera9oes, de unica e 
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licita9ao, bem 
como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui nao especificada, que possa incidir 
ou ser necessaria a execu9ao do objeto da licita9ao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDUCES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:
3.1. O pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta ata, sera efetuado mediante credito em 

conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitive dos materiais de 
limpeza, apos a apresenta9ao da respectiva documenta9ao fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso 
II, alinea "b", da Lei n° 8.666/93 e altera9oes.

: 3.2. Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprova9ao, pela detentora, de que se encontra 
; regular com suas obriga9oes para com o sistema de seguridade social, mediante a apresenta9ao 

das Certidoes Negativas de Debito com o INSS e com o FGTS.

i
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3.3. 0 criterio de reajuste dos pre90s contratados sera com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei 
Federal n° 8.666/93, em sua atual reda9ao, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo orgao competente do Govemo Federal, ou da varia9ao efetiva do custo da 
produ9ao e pre90s atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pre90s, ou ainda na 
varia9ao mensal do IPCA/IBGE;

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribulvel a 
contratada, aplicar-se-a o indice IPCA/IBGE, a titulo de compensa9ao financeira, que sera o 
produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo numero de 
dias de atraso do mes correspondente, repetindo-se a opera9ao a cada mes de atraso;

3.5. Caso ocorram majora9oes significativas no custo dos produtos, dentro do periodo contratual, 
: majora9oes estas que comprometam o equilibrio economico-financeiro do Contrato, prejudicando

a sua execu9ao, podera ser feito e alinhamento dos pre90s atingidos por estas varia9oes, ficando 
eleito o Indice oficialmente determinado por lei, com o objetivo de garantir a exequibilidade dos 

? ! i servi9os contratados.

i ;

: ‘ j 3.6. Sera efetuada a Reten9ao para a Previdencia Social de acordo com a legisla9ao vigente.

4, CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
' 4.1 O presente Contrato tern dura9ao de XX (XXXX) meses, podendo ser prorrogado a criterio da 

, CONTRATANTE, por iguais e sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses.

5. CLAUSULA QUINTA -DA DOTACAO:
5.1. A'aquis^ao de material de limpeza e utensilios, para atender as diversas secretarias do

municipio de Dois Irmaos/MS, a que se refere o presente Contrato corre a conta das Dota96es 
Or9amentarias:...............................................................................................

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
6.1. Da CONTRATANTE: a contratante se obriga a:

6.1.1. Cumprir fielmente as clausulas do presente edital, inclusive a forma de pagamento nele 
descrita.

6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da vencedora aos locals da entrega dos 
produtos;

6.1.3. Prestar as informa9oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
« ; vencedora;

6.1.4. Exercer a fiscaliza9ao dos produtos por servidores designados, na forma prevista neste 
edital;

6.1.5. Disponibilizar 1 (um) servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos;
6.1.6. Comunicar oficialmente a vencedora quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

: natureza grave.

6.2. Da CONTRATADA: a CONTRATADA obriga-se expressamente ao seguinte:

i
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6.2.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da aquisi9ao dos material de higiene 
e limpeza e utensilios objeto desta licitagao, tais como: salaries; seguros de acidente; 
encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios; indenizagoes; vales-refeigdes; vales- 
transportes e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo govemo.

6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagao da entrega, 
com o fim de constatar no local a sua efetiva execugao e verificar as condigoes em que 
esta sendo entregue;

6.2.3. Responder por seus empregados em decorrencia dos material de higiene e limpeza e 
utensilios, inclusive pela imediata indenizagao de danos por eles eventualmente causados;

6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados a Administragao ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugao dos servigos, nao excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela Secretaria Municipal de 
Administragao;

6.2.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragao, seja qual for, desde que 
. praticada por seus empregados quando da entrega dos produtos, objeto deste Pregao;

6.2.6. Comunicar a Administragao, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessaries;

6.2.7. Entregar os produtos semanalmente em horario de funcionamento, conforme 
cronograma estabelecido pelas secretarias

6.2.8. Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATADA, os comprovantes de 
pagamentos dos empregados e recolhimento dos encargos sociais;

6.2.9. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicagao deste 
Pregao.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGA^OES GERAIS
7.1. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a vigencia do contrato, a 

contratagao de servidor do quadro da CONTRATANTE.
7.2. A'CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste Pregao.
7.3. E vedada a subcontratagao, salvo com autorizagao previa do CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
8.1. Durante a vigencia do Contrato, os produtos serao fiscaiizados por servidor designado para 

esse fim, representando a CONTRATANTE.
8.2. O representante anotara, em registro proprio, todas as ocorrencias relacionadas com a entrega

| dos material de higiene e limpeza e utensilios, determinando o que for necessario a
i regularizagao das faltas ou defeitos observados.
| 8.3. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser
i solicitadas a CONTRATADA, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

1 ! 8.4. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragao da CONTRATANTE,
durante o periodo de vigencia do Contrato, para representa-la sempre que for necessario.

8.5. Alem do acompanhamento e da fiscalizagao dos servigos, a CONTRATANTE podera, ainda 
sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre 
que essa medida se tomar necessaria.

8.6. Nao obstante a CONTRATADA seja a unica responsavel pela entrega do objeto, a 
CONTRATADA reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao sobre os materiais de 
higiene, limpeza e utensilios diretamente ou por prepostos designados.

i
i
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9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA
9.1. Pelo descumprimento total da obriga^ao assumida, caracterizado pela recusa da Contratada 

em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do 
prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, 
ficara a Contratada, a juizo do Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Pre90s, sujeito as 
seguintes penalidades:

I. Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou 
contrato;
II. Cancelamento do pre?© registrado;
III. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a 
administra9ao por prazo de ate 05 (cinco) anos.

9.2. As san9oes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.
9.3. Por atraso injustificado na execu9ao do objeto:

I. Multa moratoria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da presta9ao em atraso 
ate o decimo dia;
II. Rescisao unilateral do contrato se for o caso, apos o decimo dia de atraso e,
III. Cancelamento do pre90 registrado.

| i 9,4. Por inexecu9ao total ou execu9ao irregular do contrato de fomecimento ou de presta9ao de 
I j servi9o:

I. Advertencia, por escrito, nas faltas leves;
II. Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da 
totalidade do fomecimento nao executado pela Contratada;
III. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a 
administra9ao por prazo de ate 05 (cinco) anos;
IV. Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que seja 
promovida a reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente com as 
san9oes previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisao unilateral 
do instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei Federal 
n° 8.666/93 respeitando o principio da proporcionalidade.

9.6. Apresenta9ao de documenta9ao falsa, nao manuten9ao da proposta e cometimento de fraude 
fiscal, acarretara sem prejuizo das demais comina9oes legais:

9.7. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar com a 
Administra9ao de ate 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral deste Municipio.

| 9.8. A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo maximo de 05
| (cinco) dias uteis contados da notifica9ao ensejara tambem a aplica9ao da pena de suspensao
! ' temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar com a Administra9ao 

Publica deste Municipio, enquanto nao adimplida a obriga9ao.
9.9. Fica garantido a Contratada o direito previo da cita9ao e de ampla defesa, no respective 

process©, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notifica9ao ou publica9ao do ato.
9.10. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 

mediante aplica9ao do principio da proporcionalidade, em razao de circunstancias 
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo 
maximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que for notificada da pretensao da Administra9ao 
Publica deste Municipio da aplica9ao da pena.

! t
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9.11. As penalidades aplicadas serao, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro 
Cadastral deste Mimicipio.

9.12. Competira a cada usuaria da Ata de Registro de Prejjos a aplicaQao das penalidades previstas 
no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 9.3.

9.13. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 sera de competencia exclusiva da 
autoridade maxima da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti/MS, facultada a ampla 
defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilita9ao ser concedida 
mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de san9ao 
minima de 02 (dois) anos.

9.14. O Orgao Gerenciador do Sistema de Registros de Pre90S, na qualidade de responsavel pelo 
controle do cumprimento das obriga9oes relativas ao fomecimento cabera a aplica9ao das 
demais penalidades previstas no instrumento de convoca9ao.

9.15. As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do Municipio 
de Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul.

HO. CLAUSULA DECIMA - A RESCISAO DO CONTRATO
1 ; 10.1. A falencia da CONTRATADA provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como 

tambem a declara9ao judicial de insolvencia e a abertura do concurs© de credores.
10.2. Igualmente, constituirao motives para rescisao do contrato:

10.2.1.0 nao cumprimento reiterado das clausulas contratuais.
10.2.2. A paralisa9ao dos serv^os em justa causa e sem previa comunica9ao a 

CONTRATADA.

• .

10.2.3. Caso a CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade publica ou grave perturba9ao 
da ordem interna, nao efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar 
da apresenta9ao da fatura sem qualquer satisfa9ao do debito, a CONTRATADA podera 
suspender as entregas, independentemente de interpela9ao judicial, desde que:

! a) Envie para a CONTRATANTE, em ate 20 (vinte) dias, antes da paralisa9ao, 
correspondencia comunicando o fato;

b) Conserve as entregas que causem riscos aos servidores e a popula9ao. Fica assegurado 
a CONTRATANTE o direito de intervir nas entregas que compoem o objeto do contrato, no 
caso de paralisa9ao por motivo de greve ou por qualquer outro motive justificavel, superior a 
05 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instances, recursos materiais 
e humanos disponiveis da empresa CONTRATADA.

12.3 Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a situa9ao de 
normalidade,. a CONTRATANTE cessara a interven9ao de imediato, restituindo as 
instances e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisa9ao dos 
fomecimentos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1.. Fica estabelecido o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS, para dirimir quaisquer 

questoes oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes, na presen9a de 02 (duas) testemunhas.

Dois Irmaos do Buriti -MS, XX de XXXXXXX de 2022.

CONTRATADAWLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE ENOUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEOUENO PORTE

, por intermedio 
, portador (a) da Carteira de Identidade n° 
____________ > DECLARA, sob as sai^oes

, inscrita no CNPJ/MF n°A Empresa_____________________
de seu representante legal o Sr. (a)
____________expedida pela / e de CPF n°
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e considerada

.;
j [(= ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

1(: ): EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 
;; 1123/12006.

i

DECLARA ainda que a empresa esta excluida das veda9oes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da 
.Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

dede-MS,

CARIMBO DE CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

. •
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