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RECIBO DE ACESSO AO EDITAL 

 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital PP nº:002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM/MA. 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                        Estado: 

Telefone: 

Nome do Responsável: 

 

Declaro que recebemos, cópia do Edital e seus anexos, da licitação acima identificada. 

 

 
Local:  , _  _ de  de 20XX  

 

______________________________________________  

Assinatura 

Senhor licitante: Visando comunicação futura entre o setor de Licitação e essa empresa, 

solicitamos preencher o presente recibo de entrega do edital e seus anexos e remeter à 

Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail: cplbomjardimma2019@gmail.com

  

 

 

 

 

Felipe Pereira Bacelar  

Pregoeiro Municipal 

 

 

 

mailto:cplbomjardimma2019@gmail.com
mailto:cplbomjardimma2019@gmail.com
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020  

REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital PP nº: 002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM/MA. 

O Município de Bom Jardim  – MA, por meio do setor de Licitações, através do Pregoeiro  

e equipe de apoio designados pela Portaria nº 432/2019 de 31 de maio de 2019, com 

autorização do Ordenador de despesa, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, 

Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002,  Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, 

Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro 

de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, 

que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, no município de Bom 

Jardim  – MA, torna público aos interessados que no dia 07 de janeiro de 2020 às 14h30min 

(catorze e trinta), na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal, situada a Av Jose 

Pedro Vasconcelos , S/ Nº, nesta cidade, estarão reunidos o Pregoeiro e sua Comissão de 

Apoio para proceder abertura dos envelopes contendo documentação e proposta orçamentária, 

para seleção de empresas visando o Registro de Preços, para futura e eventual Contratação 

visando a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM/MA, sendo a presente licitação do tipo "Menor Preço por lotes". 

Os interessados deverão entregar os envelopes contendo a documentação e propostas até o dia 

07 de janeiro de 2020 às 14h30min (catorze e trinta), Sala de Licitações, situada Av Jose 

Pedro Vasconcelos , S/ Nº , nesta cidade, estarão reunidos o Pregoeiro e sua Comissão de 

Apoio. 

1- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 

2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 

de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o 

sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, e ainda no que couber pela 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições estabelecidas no 
presente Edital e seus anexos. 

2- - OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
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SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. 

3- - DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 - O Proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto o Pregoeiro e/ou Equipe 

de Apoio por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, 

no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente, com foto. 

3.1.1 - O Credenciamento far-se-á por meio da apresentação de 01 (um) dos seguintes 

documentos: 

a) Instrumento Público de Procuração, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente. Deverá ser 

apresentado também cópia do Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticação e 

Cópia do Rg que identifiquem seus sócios, todos devidamente autenticados 

b) Instrumento Particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, conforme MODELO DE 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO; - ANEXO III Deverá ser apresentado também cópia do 

Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticação e cópia do RG que identifique seus 

sócios, todos devidamente autenticados. 

c) Se o representante for Sócio ou Proprietário da empresa proponente, deverá apresentar cópia 

do respectivo Estatuto ou Contrato Social, cópia do RG que identifique seus sócios, todos 

devidamente autenticados no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.2 - Para fins de comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) assim definidas, aquelas que se 

enquadram na Classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes 

deverão apresentar Certidão Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com 

data de emissão máxima de 90 (Noventa) dias; e ainda MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ANEXO VI. 

04 - DO PREÇO: 

4.1 - O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação 

da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota 

Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

4.2 - Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta 

licitação. 

4.3 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, 

admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial da 
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ata, nos termos da legislação que rege a matéria; 

4.4 - Só poderá haver revisão de preços para a equação econômico-financeira no prazo 

mínimo de 90 (noventa) dias, após a assinatura da ata. 

4.5 - O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração 

das normas federais pertinentes à política econômica. 

05 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 - Para efeitos do Registro de Preços, são adotadas as seguintes definições: 

5.1.1 - Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à fornecimentos e aquisição de bens/serviços, para contratações futuras; 

5.1.2 - Ata de Registro de Preços – Documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da 

ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

5.1.3 - Órgão Gerenciador – Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; 

5.1.4 - Órgão Participante – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da 

etapa preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços; 

5.1.5 - Detentor da Ata – Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorrência ou 

Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos/serviços. 

5.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01(um) ano, 

computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação vigente. 

5.3 - Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os 

procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 

1993. 

5.4 - Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas 

nos instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 57, 

da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do §4º do 

artigo 62, do mesmo diploma. 

5.4.1 - O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados 

em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços; 

5.4.2 - Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a 

ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e 

5.4.3 - Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, 
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obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no artigo 64, da 

Lei 8.666/93; 

5.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento/serviço em 

igualdade de condições. 

5.6 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os 

representantes para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos 

de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecer nas condições estabelecidas. 

5.7 - Os preços registrados serão publicados na Imprensa oficial do município de Bom Jardim 

no site oficial www.Bom Jardim .ma.gov.br, para orientação da Administração. 

5.8 - A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 

contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto no §2º do art. 

62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.9 - O Departamento de Licitações promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando 

verificar se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser 

formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preços. 

5.10 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

5.11 - O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 

ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata. 

5.12 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o 

preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

5.12.1 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado; 

5.12.2 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e 

5.12.3 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 

oportunidade de negociação. 

5.12.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, 

mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração 

poderá: 

5.12.5 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecedor; e 

http://www.montecarmelo.mg.gov.br/
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5.12.6 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

5.12.7 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa. 

5.13 - O Detentor da Ata terá seu registro cancelado quando: 

5.13.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.13.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.13.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; e 

5.13.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

5.13.5 - O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração. 

5.13.6 - O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

5.14 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

outro Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem. 

5.14.1 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 

Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e os respectivos 

preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação. 

5.14.2 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas. 

5.14.3 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador 

poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

06 - DO VALOR ESTIMADO: 

 

6.1 - O valor estimado para a contratação que trata este Pregão para Registro de Preços é de: 

lote 1 – Materiais de Limpeza: R$ 4.842.247,95 (quatro milhões e oitocentos e quarenta e 

dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos); Lote 2 – Materiais 

de Expediente: R$ 2.928.373,32 (dois milhões e novecentos e vinte e oito mil e trezentos e 
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setenta e três reais e trinta e dois centavos), totalizando o valor global de R$ 7.770.621,27 

(sete milhões e setecentos e setenta mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete 

centavos), conforme orçamentos constantes neste processo. 

6.2 - As Propostas de Preços, contendo Itens cotados com Valores Unitários acima do valor 

Estimado, conforme Anexo I – Termo de Referência deste Edital, serão desclassificadas. 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no 

local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e 

conter em sua parte externa, os dizeres 

ENVELOPE I - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  

PROCESSO: 183/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 002/2020– REGISTRO DE PREÇOS: 002/2020 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTES  

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM/MA. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CNPJ 

7.2 - A proposta de preços deverá conter os seguintes itens: 

7.2.1 - Valor Global da Proposta; 

7.2.2 - Valor Unitário por Item; 

7.2.3 - Validade da Proposta 60 dias; 

7.2.4 Descrição detalhada do objeto cotado, incluindo apresentação de marcas, e em 

conformidade com as especificações contidas no Anexo I; 

7.2.5 - Despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Carga e Descarga, Contratação de 

Pessoal, e outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora; 

7.2.6 - Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: O Prazo de Vigência da Ata inicia-se 

na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses; O Prazo para assinatura da Ata de 

Registro de Preços e/ou do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) 

dias após a emissão do Contrato; 

7.2.7 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 

realização dos fornecimentos licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de 
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Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria 

da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, mediante depósito bancário em nome da proponente; 

7.2.8 -  Do fornecimentos: Os fornecimentos serão Parcelados de acordo com as necessidades 

do Município, sempre após a autorização de fornecimentos, e de acordo com os critérios 

estabelecidos no termo de referência, Anexo I. 

 

7.2.9 – A Contratada será a responsável pela correção dos defeitos e verificação técnica 

necessária para o bom funcionamento e a eficiência dos bens, conforme prazos estabelecidos 

no termo de referência. 

 

7.3 - Em anexo à Proposta de Preços (dentro do envelope) a empresa deverá apresentar o 

seguinte documento, sob pena de desclassificação: 

a) - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação, conforme 

modelo contido no Anexo IV; 

 

7.4 - A Proposta de Preço deverá ser elaborada e Impressa em Papel branco, no formato do 

tipo A4, Orientação do papel Retrato. O Envelope da Proposta de Preço deverá ser em Papel, 

preferencialmente em tamanho A4. 

 

7.5 Todas as declarações e propostas de preços emitidas pela licitante deverão apresentar o 

número do Pregão Presencial, Número do Processo Administrativo e descrição do objeto 

licitado, sendo este um requisito formal para habilitação da proposta e ainda deverão vir com 

assinatura do responsável. 

 

7.6 - Em caso de dúvida, favor entrar em contato por e-mail, no endereço: 

cplbomjardimma2019@gmail.com 

 

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 

de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida pelo Pregoeiro 

e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo 

deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus 

Anexos, no local e horário já determinado. 

8.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, 

por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos 

termos da Lei, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital. 

8.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

8.4 - Serão abertos os envelopes contendo as Propostas De Preços, sendo feita a sua 

conferência e posterior rubrica. 

mailto:cplbarreirinhas@yahoo.com
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9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 

classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de Menor Preço por lotes e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor Preço. 

9.2 - Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 9.1, 

serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem o menor preço, até o máximo 

de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 

9.2.1 - Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o objeto, 

na proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser obrigatoriamente 

inferior ao menor preço fixado na proposta escrita. 

9.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à 

penalidade constante do subitem 19.1 deste Edital. 

9.4 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos a mesma será desclassificada. 

9.5 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente 

e ordenadas às ofertas para o fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente 

pelo critério de Menor Preço por lotes 

9.6 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

9.7 - Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado. 

9.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

9.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, e reabrirá a disputa 

durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que atenda aos 

interesses do município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado 

o objeto. 

9.10 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes 

presentes. 

9.11 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

9.12 - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
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9.13 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes habilitados serão 

convocados, nos termos do § 2º do art. 45 da lei 8.666/93. 

10 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

10.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

10.2 - Não poderão participar deste Pregão: 

10.2.1 - Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

10.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

10.2.3 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura Municipal de Bom Jardim. 

10.2.4 - Cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da 

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA. 

10.3 - Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas: 

10.3.1 - Que apresentem mais de uma proposta para cada o valor específico. 

10.4- O licitante com cadastramento vencido poderá habilitar-se mediante comprovação de 

atendimento no ato da realização da sessão de habilitação, mediante a entrega de todos os 

documentos a que se refere o subitem 11.1.1 deste Edital. 

10.5 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 

seu(s) representante(s) legal (is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 

10.5.1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 

conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado 

diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender 

satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação 

de participação de empresas em “consórcio” no Pregão Presencial em tela. 

10.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou 

cópia para conferência pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio. 

11 - DA HABILITAÇÃO 

11.1 - O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" deverá ser protocolado 

no local, dia e hora determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua 

parte externa, os dizeres: 
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ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  

PROCESSO: 183/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL: 002/2020– REGISTRO DE PREÇOS: 002/2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTES 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM/MA. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CNPJ 

O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", deverá conter os seguintes 

documentos: 

11.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E DECLARAÇÃO: 

a) - Declaração de que não emprega menor, conforme modelo contido no Anexo V; 

b) - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores. Se as alterações, em sua 

totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado na Junta 

Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 

consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá 

apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão 

competente ou cópia devidamente autenticada; 

c) - Cédula de Identidade de todos os sócios da Empresa (RG); 

d) - Cadastro de Pessoas Físicas de todos os sócios da Empresa (CPF); 

e) - Comprovante de Inscrição do CNPJ, com data de emissão atualizada, o que deverá ser de 

no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data da licitação; 

f) - Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

g) - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
mediante a apresentação da:  

 

g.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais.  

 

g.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
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h) - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante a apresentação da:  

 

h.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais.  

h.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

i) - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

incluindo os Débitos Previdenciários; 

j) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

k) - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data de emissão atualizada, o que 

deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias corridos anteriores à data da licitação; 

11.1.2- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

O licitante vencedor deverá apresentar na licitação, como qualificação técnica: 

 

a. - Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um Atestado de Capacidade 

Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, que comprove que a licitante forneceu bens conforme o 

objeto desta licitação.   

 

a.1. Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência para 

averiguar através de visita técnica ou análise do contrato firmado entre o emitente do atestado 

e a Licitante a autenticidade das informações. Se durante esse processo for constatada fraude 

em qualquer um dos documentos, a Licitante envolvida estará automaticamente 

desclassificada do processo licitatório em questão e estará sujeita às penalidades da Lei; 

 

b. Alvará e/ou Certificado emitido pelo corpo de Bombeiros.  

 

11.1.3 - A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

11.1.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 3(três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

a) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido 

constituída a menos de um ano, deverá apresentar em substituição ao Balanço Patrimonial, o 

Balanço de Abertura devidamente registrado na forma da lei. 

 

b) Os “Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis” das Sociedades por Ações 

deverão ser apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, ou ainda, o 
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Balanço Patrimonial acompanhado da publicação em jornal oficial ou, em jornal de grande 

circulação com o registro na Junta Comercial.  

 

c) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

 

1. publicados em Diário Oficial; ou 

2. publicados em jornal de grande circulação; ou  

3. registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou  

4. por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante, na forma da IN n° 107 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – 

DNRC de 13 de maio de 2008, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 

Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro, fica 

dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do 

Livro em questão 

 

d) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 

licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 

registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

 

e) Considerados os riscos para a administração, deve ser apresentado Capital Social ou 

Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do objeto 

desta licitação.  

 e) nos casos em que as licitantes não comprovarem capital social ou patrimônio líquido 

mínimo de 10 % do valor estimado do objeto, a mesma poderá comprovar a boa situação 

financeira através de índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados 

por profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da 

boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios: 

 

1 - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante 

pelo Passivo Circulante):  

 

ILC = Ativo Circulante 

            Passivo Circulante 
 

2 - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo 

Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a 

Longo Prazo):  

 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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3 - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela 

Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo): 

 

ISG =                          Ativo Total                            . 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

e.1) Será habilitada a empresa que apresentar: 

 

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0; 

 

2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0; 

  

3.Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0; 

 

11.1.4. Os documentos relacionados nesta secção, no que se refere as empresas obrigadas a 

realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 787/2007 da 

Receita Federal do Brasil, poderão ser substituídos pela documentação emitida pelo Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de 

Autenticação do livro digital do referido sistema emitido pela Junta Comercial do Estado do 

domicílio do licitante 

 

11.1.5- Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 

ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizado. 

 

11-1.6- Qualquer dos documentos referidos neste item 11.1.3, somente serão considerados 

válidos na forma da lei se apresentados juntamente com a Certidão de Regularidade 

Profissional do técnico responsável pela assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo 

Conselho de Contabilidade da sede da licitante; 

11.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

11.2.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

11.2.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente 

INABILITADO. 

11.2.3 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal no caso de Microempresa, Empresa 

de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) 

dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa 

tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 

de 07 de Agosto de 2014. 

11.2.4 - A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sendo facultada à Administração convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação 

nos termos do art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

11.2.5 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

11.2.6 Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data 

superior a 30 (trinta) dias da data de abertura da licitação com exceção daqueles cuja validade 

seja definida por lei especifica ou que sua emissão seja impedida até o a mesma expire. 

11.2.7 Todas as declarações emitidas pela licitante deverão apresentar o número do Pregão 

Presencial, Número do Processo Administrativo e descrição do objeto licitado, sendo este um 

requisito formal para habilitação documental expedidas pela(s) licitante(s) participante(s), 

devendo estas apresentar assinatura do responsável. 

11.2.8 Documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada, 

devidamente numeradas em ordem crescente, na ordem de exigência do Edital. 

12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá peticionar por escrito contra o ato convocatório. 

12.1.1 - A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida o 

Pregoeiro e protocolada no setor competente. 

13 - DOS RECURSOS 

13.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese 

das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntarem memoriais no prazo de 03 

(três) dias úteis. 

13.2 - Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá, 

àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

13.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 

Prefeitura Municipal de Bom Jardim, sob a responsabilidade do Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio. 

14 –DOS BENS: 
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14.1 – Os bens fornecidos de modo parcelados de acordo com as necessidades do Município, 

sempre após a autorização do fornecimento e de acordo com os critérios estabelecidos no 

termo de referência, Anexo I. 

 

15 - DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 -A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 

contratual ou emissão de nota de empenho de despesa, observado o disposto no §2º do art. 62 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2 - O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até o recebimento definitivo do seu 

objeto, admitida prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93. O prazo 

para assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato pela empresa vencedora será de 

no máximo 05 (Cinco) dias após a emissão do Contrato. 

15.3 - Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital 

será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento 

ou não do pedido. 

15.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, 

sendo assegurada a o beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições. 

16 - DO PAGAMENTO 

16.1 - O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização dos fornecimentos 

licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a 

apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Bom Jardim, mediante depósito bancário em nome da proponente; 

16.2 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado 

novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no 

subitem 1.1 deste Edital. 

17 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

17.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos 

limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, podendo a supressão 

exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação 

introduzida pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

18 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

18.1 - O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/2002. 

19 - DAS PENALIDADES 
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19.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das seguintes 

penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 

II - Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta; 

III - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (Dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Bom Jardim. 

20 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

20.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será 

informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho. 

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - É facultada o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

21.1 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Bom Jardim o direito de no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

21.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

21.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

21.5 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

21.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer motivo superveniente que impeça a 
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realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

21.7 - Fazem parte integrante do presente Edital: 

         Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo III - Modelo de Credenciamento Específico; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 

Habilitação; 

Anexo V - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;  

Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP;  

Anexo VII - Minuta do Futuro Contrato. 

Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

21.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Prefeitura Municipal de Bom Jardim. 

21.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito, o Pregoeiro, no endereço 

mencionado do preâmbulo do presente edital. 

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

21.11 - Aos casos omissos aplicar-se á as demais disposições constantes da legislação vigente. 

21.12 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Comarca de 

Bom Jardim, com exclusão de qualquer outro. 

 

Bom Jardim /MA, 11 de dezembro de 2019. 

 

 

Gilvaldo Silva Mendanha 

Secretário de Administração e Planejamento 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, na seguinte quantidade 
estimada: 
 

ITEM LOTE 1 - MATERIAIS DE LIMPEZA UND QTD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 
Absorvente Higiênico Hipoalergênico- pacote com 
mínimo 08 unidades 

Pct 150 R$ 10,62 R$ 1.593,00 

2 
Água sanitária: composição: hipoclorito de Sódio e 
água; principío ativo: hipoclorito de Sódio teor de 
coro ativo 2,0% a 2,5% p-p frasco de 1000ml 

Unid 12900 R$ 4,94 R$ 63.726,00 

3 Alcool comum 96o Unid 5520 R$ 6,45 R$ 35.604,00 

4  Álcool Etílico- 70% Unid 5280 R$ 9,35 R$ 49.368,00 

5 

Aparelho para barbear descartável- em plástico 
com 2 lâminas paralelas, apresenta cabo 
emborrachado com textura antiundeslizante, 
cabeça móvel 

Unid 150 R$ 14,65 R$ 2.197,50 

6 
Aromatizante de ambiente, contendo cloreto de 
Alquiildimetibenzil Amõnio e Cloreto de 
AlquildimetilEtilBenzil Amônio- Galão: 5 litros 

Galão 6000 R$ 20,58 R$ 123.480,00 

7 
Balde, material plástico, capacidade de 15 
litros,alça de arame galvanizad, cor preto 

Unid 870 R$ 8,82 R$ 7.673,40 

8 
Balde, material plástico, capacidade de 20 
litros,alça de arame galvanizad, cor preto 

Unid 270 R$ 10,95 R$ 2.956,50 

9 
Bota de borracha tipo de galocha resistente, 
antiderrapante, tamanhos 35,36,37,38,39,40- 20 
pares de cada 

Pares 900 R$ 82,11 R$ 73.899,00 

10 
Borrifador de água em material plástico com 
capacidade de 500ml 

Unid 1500 R$ 3,51 R$ 5.265,00 

11 
Cera líquida incolor, antiderrapante auto brilho, 
perfume, embalagem com 500ml 

Unid 300 R$ 10,31 R$ 3.093,00 

12 
Cesto de lixo plástico resistente para lixo, com 
tampa, capacidade para 60 litros 

Unid 90 R$ 89,13 R$ 8.021,70 

13 
Cesto lixo material plástico, capacidade 14L, 
medida: 24x30cm 

Unid 1500 R$ 46,89 R$ 70.335,00 

14 
Copo descartável para água, confeccionado em 
proliprileno atóxico (Pp) tempertatura máxima de 
uso 100oC- caixa: 2.500 unid. 

Caixa 2520 R$ 116,81 R$ 294.361,20 

15 
Copo descartável para café, confeccionado em 
proliprileno atóxico (Pp) tempertatura máxima de 

Caixa 1500 R$ 76,16 R$ 114.240,00 
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uso 100oC- caixa: 2.500 unid. 

16 

Conjunto de lixeira fixa para coleta seletiva, em 
polietileno de alta densidade, capacidade entre 
40, dimensões mínimas 42x35x35cm.Com 
identificação segundo o Conama, estrutura em 
Metalon pintado, com 5 lixeiras sendo nas cores 
amarela, vermelha, verde, azul e marrom- kit com 
05 peças 

Unid. 90 R$ 1.506,26 R$ 135.563,40 

17 
Conjunto de lixeira fixa para coleta sletiva, em 
polietileno de alta densidade, capacidade de 60 
litros- kit -02 peças 

Kit 1500 R$ 715,75 R$ 1.073.625,00 

18 
Creme Dental- com flúor, sem corantes, composto 
de Sorbitol, Glyerin, Xantlan Gum, PEG-8 

Unid 1500 R$ 8,19 R$ 12.285,00 

19 
Desinfetante, tipo creolina, antisséptico, germicida 
e bactericida, embalagem com 1000ml - caixa com 
12 unidades 

Unid 1500 R$ 12,46 R$ 18.690,00 

20 
Desinfetante concentrado composição: princípio 
ativo cloreto de alquidimetibenzil amônio 50% 
izotializodona, terisoativa não iônico 

Unid 9000 R$ 8,30 R$ 74.700,00 

21 
Desingripante e Lubrificante com 300ml, válvula 
de 180oC e canudo Extensor 

Unid 300 R$ 33,56 R$ 10.068,00 

22 
Desintupidor de pia com cabo e acabamento em 
plástico. Ideal para ser usado em diversos modelos 
de pias e ralos. Dimensões: 14,5cmx53cmx 14,5 

Unid 300 R$ 11,53 R$ 3.459,00 

23 

Desodorante Antitranspirante- neutro, em 
creme,sem perfume, composto por água 
dimeralizada, edta propilenoglicol, triclosan, 
metilparabeno 

Unid 150 R$ 18,05 R$ 2.707,50 

24 

Desodorizador sanitário, peso líquido 35g. Aspecto 
físico tablete solido, caracterísicas adicionais 
suporte plástico para vaso sanitário, essência 
lavanda, floral e eucalipto 

Unid 6000 R$ 3,17 R$ 19.020,00 

25 
Detergente líq. neutro- embalado em garrafa 
plástica de 500 ml,cx24 und. 

cx 1197 R$ 98,55 R$ 117.964,35 

26 

Dispensador de sabonete líquido- dispenser de 
sabonete líquido tampa frontal basculante, em 
plástico reforçado na cor gelo. Capacidade para 
um refil bag-in-box de 800ml. Trava de segurança 

Unid 240 R$ 6,39 R$ 1.533,60 

27 
Escova Dental Adulta, cerdas em nylon, media 
/macia, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos 
de cerdas, aparadas uniformemente 

Unid 150 R$ 12,75 R$ 1.912,50 

28 
Escova Sanitária Plástica, cerdas brancas, 
resistente e durável com suporte 

Unid 360 R$ 8,19 R$ 2.948,40 

29 

Esponja antiaderente para louças, confeccionada 
em espuma de poliuretano com bactericidas e 
fibra sintética com abrasivo, dupla face e medindo 
110x75x20mm Ecológica 

Unid 6000 R$ 6,39 R$ 38.340,00 

30 Esponja de lã de aço- pacote com 08 unidades  Unid 6000 R$ 13,71 R$ 82.260,00 

31 Flanela 100% algodão, 40x60 cm-branca Unid 12000 R$ 2,61 R$ 31.320,00 
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32 
Fibra de limpeza pesada, no 2  para rodo, com 
fibras sintéticas, unidas com resina ‘a prova dágua 
e impreganada  com mineral abrasivo 

Unid 4500 R$ 36,99 R$ 166.455,00 

33 
Fion de naylon para roçadeira a gasolina elétrica, 
redondo, diâmetro:2,4 mm- Rolo: 02 kg 

Rolo 120 R$ 45,96 R$ 5.515,20 

34 
Guardanapo de papel branco 23x23 cm ou similar, 
simples, pacote:50 unids 

Pacote 150 R$ 2,99 R$ 448,50 

35 

Inseticida Aerosol doméstica, acondicionado em 
frascos de 300ml,a base de água:matam moscas, 
pernilongos, baratas, e outros insetos ingredientes 
ativo: 

Unid 3000 R$ 11,71 R$ 35.130,00 

36 
Kit Manicure- Composição: 01 cortador de unha, 
01 lixa, 01 tesoura, 01 empurrador de cutícula e 01 
alicate 

Kit 30 R$ 20,49 R$ 614,70 

37 
Limpa alumínio composto de ácido aquil benzeno 
sulfônico linear, seques orgânicos  e inorgânicos 
preservantes 

Unid 450 R$ 2,95 R$ 1.327,50 

38 
Limpa Vidros, sulfato de sódio, alcool altoxilado, 
alcalinizante, coadjuvante, fragância e água. 
Embalagem de 500ml 

Unid 600 R$ 49,18 R$ 29.508,00 

39 

Limpador Desinfetante para uso concentrado, 
solução de cloreto de benzalcônio, princípios 
ativos: cloreto de trimetilbenzilamônio 0,5%- 
Galão: 05 litros 

Galão 3000 R$ 39,90 R$ 119.700,00 

40 
Limpador Concentrado para piso, indicado para 
manutenção de pisos impermeabilizados 
encerados e vitrificados – galão: 05 litros 

Galão 1500 R$ 285,60 R$ 428.400,00 

41 
Limpador Multiuso a base de Alquil Benzeno, 
Sulfonato de Sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, 
sequestrantes, perfume a água- galão: 05 litros 

Galão 6000 R$ 12,33 R$ 73.980,00 

42 
Lixeira com pedal em polipropileno branco, com 
armação e trefila no acabamento zincado, pedal e 
capacidade 50 litros 

Unid 450 R$ 146,52 R$ 65.934,00 

43 Lixeira Plástica Redonda com Tampa 23 L Unid 450 R$ 42,98 R$ 19.341,00 

44 
Lixeira Plástica, com pedal, plástico reforçado, 
capacidade 100 litros, branca, com altura de 
1,04m e diâmetro de 68 cm 

Unid 300 R$ 298,97 R$ 89.691,00 

45 
Lustrador de móveis -composição: ceras 
naturais,aroma lavanda, aplicação de móveis e e 
superfícies lisas,frasco com,no mínimo, 200ml 

Unid 6000 R$ 6,75 R$ 40.500,00 

46 
Luvas para limpeza de látex borracha natural de 
alta qualidade, profissional. Tamanho (M, G) na 
cor amarela 

Pares 1800 R$ 7,19 R$ 12.942,00 

47 
Mexedor para café, cor cristal, dimensões 
:75x7,5mm, material- pacote: 500 unidades 

Pct 300 R$ 9,84 R$ 2.952,00 

48 
Mop úmido, contendo cabo, armação para refil e 
refil cabeleira de algodão com ponta dobrada 350g 

Unid 300 R$ 97,81 R$ 29.343,00 

49 Pá de lixo de plástico resistente com cabo Unid 2580 R$ 4,79 R$ 12.358,20 
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50 

Pano de prato (copa) branco,100% algodão, ideal 
para secar louças e virdros com 70 cm de 
comprimento por 45 cm de largura, com 
acabamento e bainha, 

Unid 3000 R$ 2,40 R$ 7.200,00 

51 
Papel alumínio, composição alumínio, medindo 
45x7,5 cm para embalagens de produtos diversos- 
Rolos:7,5m 

Rolos 600 R$ 4,27 R$ 2.562,00 

52 
Papel higiênico, folha simples, rolo com 30,00 m- 
pacote com 8 rolos 

Pct 15000 R$ 7,57 R$ 113.550,00 

52 
Papel toalha interfolhas, branco neve, dimensões 
23x23cm, 2 dobras, grofado,1000folhas 

pct 12000 R$ 15,19 R$ 182.280,00 

54 Porta guardanapos em aço cromado Unid 300 R$ 28,24 R$ 8.472,00 

55 Pilha média palito ultrahiper AAA-pacote:4 unid Pacote 150 R$ 6,35 R$ 952,50 

56 Pilha palito ultrahiper AAA- pacote: 4 unid Pacote 150 R$ 6,55 R$ 982,50 

57 
Refil para purificador, acqua flex compatível a 
marca Libell, com carvão ativado e manta de 
polipropileno 

Unid 720 R$ 59,64 R$ 42.940,80 

58 
Refil para rodo de alumínio, com borracha bi 
densidade e alma metálica  de 40 cm 

Unid 1500 R$ 7,13 R$ 10.695,00 

59 
Removedor: Composição: álcool, lauríico 
etoxilado, monoetanolamina, blutiglicol, hidróxido 
de sódio, hidrótopo,  sequestrante e veículo 

Unid 900 R$ 45,42 R$ 40.878,00 

60 

Renovador de brilho para pisos que possa ser 
utilizada em solução aquosa de 1:10 contendo 
surfactantes, agentes plastificantes – Galão: 05 
litrs 

Galão 600 R$ 105,66 R$ 63.396,00 

61 
Rodo para água com base e cabo de alumínio com 
borracha Bi densidade 40 cm com alma metálica 
substituível, com cabo de 1,5m  

Unid 1500 R$ 45,07 R$ 67.605,00 

62 
Rodo para água com base e cabo de alumínio com 
borracha Bi densidade 60 cm com alma metálica 
substituível, com cabo de 1,5m 

Unid 1500 R$ 52,39 R$ 78.585,00 

63 
Rolo filme  Pvc 28cmx100 m. Utilizado para 
embalar- rolo:100m 

Rolo 600 R$ 15,44 R$ 9.264,00 

64 
Sabão em barra glicerinado com ação  
desengordurante – pacote: 05 unid 

Pacote 3000 R$ 12,20 R$ 36.600,00 

65 
Sabão em pó concentrado para lavagem, pacote 
de 1,0 kg 

Unid. 13500 R$ 5,81 R$ 78.435,00 

66 
Sabão líquido para lavagem de tecidos com fácil 
dissolução 

Litro 3000 R$ 11,76 R$ 35.280,00 

67 

Sabonete líquido a base de tensoativo aniônico, 
tensoaivo não iônico, estereato de 
polietilenoglicol , anfótero, alcanolamida- galão: 
05 litros 

Galão 960 R$ 74,56 R$ 71.577,60 

68 
Saco de algodão alvejado atoalhado, em tecio 
100% algodão, medidas mínimas aproximadas 
70x100cm  

Unid 9000 R$ 3,69 R$ 33.210,00 

69 Sacos de lixo resistentes, preto, com capacidade pct 2100 R$ 33,30 R$ 69.930,00 
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de 100 litros,pct 10 und. 

70 
Sacos de lixo resistentes, preto, com capacidade 
de 15 litros,pct 20 und. 

pct 900 R$ 33,02 R$ 29.718,00 

71 
Sacos de lixo resistentes, preto, com capacidade 
de 200 litros,pct 10 und. 

pct 1260 R$ 33,02 R$ 41.605,20 

72 
Sacos de lixo resistentes, preto, com capacidade 
de 30 litros, pacote com 20 unidades 

Pct 900 R$ 27,07 R$ 24.363,00 

73 
Sacos de lixo resistentes, preto, com capacidade 
de 50 litros, pacote com 20 unidades 

pct 990 R$ 29,22 R$ 28.927,80 

74 
Shampoo para cabelos 2 em 1- 5 litros, contendo 
glicol. Distearate, dissodium 

Unid 90 R$ 23,88 R$ 2.149,20 

75 
Vassoura de palha com 5 fios, com cabo de 
madeira 

Unid 1500 R$ 27,03 R$ 40.545,00 

76 

Vassoura de pelo- com cerdas sintéticas com 
largura aproximada de 30cm, para uso doméstico. 
Altura mínima das cerdas 6cm.cerdas em 
polipropileno. Cepa em plástico resistente ou 
madeira e cabo de madeira plastificado. 

Unid 465 R$ 23,88 R$ 11.104,20 

77 

Vassoura metálica com 22 dentes e cabo, ideal 
para recolher grama e folhas de um modo geral, 
tanto para gramados como para superficies duras 
como ruas e calçadas. Produzidas em aço carbono 

Unid 1500 R$ 27,03 R$ 40.545,00 

78 Vassoura de naylon Unid 1500 R$ 35,03 R$ 52.545,00 

TOTAL LOTE 1 - MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 4.842.247,95 

 

Item LOTE 2 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Qtde Unid V. Unit V. Total 

1 
Adesivo cola instantânea universal, de alto 
desempenho 

600 Unid R$ 8,45 R$ 5.070,00 

2 

Agenda permanente, capa de courvim preto, papel 
miolo off-set, gramatura 63g/m², um dia por página, 
exceto sábado e domingo, tipo encadernação 
costurada e colada. Dimensões aproximadas: 145 x 
205 mm 

360 und R$ 25,79 R$ 9.284,40 

3 
Alfinete colorido, cabeça em plástico e ponta em 
metal, para quadro mural. Caixa: 50 unidades 

150 cxa R$ 6,45 R$ 967,50 

4 
Alfinete com segurança numero o - caixa com: 144 
unidades 

150 cxa R$ 9,91 R$ 1.486,50 

5 

Alfinete para mapa, material metal, tratamento 
superficial niquelado, cabeça plástica redonda, 
comprimento 10mm, cores variadas, caixa com 50 
unidades 

300 cxa R$ 11,71 R$ 3.513,00 

6 Almofada para carimbo nº 03. Cores: azul 336 und R$ 6,64 R$ 2.231,04 

7 Almofada para carimbo nº 03. Cores: preta 480 UNI R$ 6,64 R$ 3.187,20 

8 
Apagador para quadro branco, corpo em plástico de 
alta resistência, superfície interna com espuma e base 
em feltro 

360 UNI R$ 7,20 R$ 2.592,00 

9 
Apagador para quadro negro com caixa para giz, 
material madeira mogno 

210 uni R$ 6,75 R$ 1.417,50 
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10 
Apontador de lápis redondo, material plástico, 
quantidade de furos 1 

1560 Uni R$ 2,36 R$ 3.681,60 

11 
Arquivo de mesa, em acrílico, para fichas com 
divisória, na cor fumê. Dimensões 
aproximadas:30x25x18cm 

150 Uni R$ 56,77 R$ 8.515,50 

12 
Balão liso 7'', material látex, pacote com 50 unidades, 
cores variadas. 

900 Pct R$ 8,29 R$ 7.461,00 

13 Barbante de algodão, rolo com 100 metros 300 Rolo R$ 20,41 R$ 6.123,00 

14 Bateria alcalina, 9 wolts 150 UNI R$ 22,98 R$ 3.447,00 

15 
Bloco auto adesivo para recado, com 100 folhas. 
Dimensões aproximadas: 76 x 102mm. 

1200 UNI R$ 6,31 R$ 7.572,00 

16 
Bloco auto adesivo para recado.Embalagem em pacote 
com 04 blocos de 100 folhas. Dimensões aproximadas: 
38 x 51mm 

300 UNI R$ 8,67 R$ 2.601,00 

17 
Bloco de rascunho branco, com pauta, tamanho 1/4, 
com 50 folhas. 

1200 UNI R$ 7,43 R$ 8.916,00 

18 Bola de isopor 100mm 300 UNI R$ 3,64 R$ 1.092,00 

19 Bola de isopor 150mm 300 UNI R$ 7,16 R$ 2.148,00 

20 Bola de isopor 200mm 300 UNI R$ 11,58 R$ 3.474,00 

21 Bola de isopor 25mm 300 UNI R$ 0,97 R$ 291,00 

22 Bola de isopor 250mm 300 UNI R$ 16,74 R$ 5.022,00 

23 Bola de isopor 35mm 300 UNI R$ 1,13 R$ 339,00 

24 Bola de isopor 50mm 300 UNI R$ 1,96 R$ 588,00 

25 Bola de isopor 60mm 150 UNI R$ 2,10 R$ 315,00 

26 Bola de isopor 70mm 150 UNI R$ 3,10 R$ 465,00 

27 
Borracha apagadora para escrita de lápis e caneta, 
cores azul e vermelha, que não borre e nem danifique 
o papel 

600 UNI R$ 2,47 R$ 1.482,00 

28 Borracha apagadora para escrita tipo ponteira 150 CX R$ 42,13 R$ 6.319,50 

29 
Caderno 1/4 pequeno brochura pautado 140x202 mm 
48 folhas capa dura lisa em papelão 697 g/m2 com 
cores lisas sortida 

150 UNI R$ 5,17 R$ 775,50 

30 
Caderno pautado, apresentação em brochura, capa de 
papelão, 96 folhas, dimensões mínimas: comprimento 
21cm, largura 15cm 

150 UNI R$ 9,12 R$ 1.368,00 

31 
Caderno pautado, apresentação em brochura, capa de 
papelão, 96 folhas, dimensões mínimas: comprimento 
28cm, largura 20cm 

420 UNI R$ 9,12 R$ 3.830,40 

32 
Caderno espiral capa flexível 48 folhas: Folhas internas 
papel offset 56g-m2; capa e contracapa papelão e 
papel couche, formato 140x202mm- contem 20 unid 

150 UNI R$ 6,53 R$ 979,50 

33 Caderno de Protocolo grande 150 UNI R$ 12,27 R$ 1.840,50 

34 

CD-ROM, gravável, capacidade de 700MB,tempo de 
gravação 80min, embalado individualmente em capa 
de plástico duro transparente incolor, velocidade de 
gravação 24x ou superior- embalagem: 100 unid 

150 PCT R$ 180,68 R$ 27.102,00 

35 
Caixa box arquivo, tamanho 360x135x250, vincada nas 
dobras, com travas por dentro, no fundo/base e nas 
laterais;confecicionada em papelão formado por duas 

1200 UNI R$ 7,11 R$ 8.532,00 
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capas kraft (uma externa e outra interna) 

36 
Caixa para correspondência dois andares, em acrílico 
transparente, medindo 370mmx255mm 

300 UNI R$ 40,07 R$ 12.021,00 

37 
Caixa para correspondência três andares, em acrílico 
transparente, medindo 370mmx255mm 

300 UNI R$ 79,75 R$ 23.925,00 

38 
Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões 
mínimas: comprimento 34cm, largura 13cm e altura 
24cm, cores variadas 

3600 UNI R$ 6,74 R$ 24.264,00 

39 
Caixa organizadora polionda média azul c:360 xalt:265 
X 1230 

240 UNI R$ 33,31 R$ 7.994,40 

40 
Calculadora de bolso com 08 dígitos. Funcionamento 
com pilha AA, números grandes, visor LCD, sinal 
sonoro (tecla) e desligamento automático. 

150 UNI R$ 23,23 R$ 3.484,50 

41 

Calculadora de mesa com 12 dígitos, visor LCD, possui 
memória, cálculo de porcentagem, inversão de sinais e 
função GT, correção total e desligamento automático. 
Funciona a bateria. 

270 UNI R$ 32,69 R$ 8.826,30 

42 
Caneta esferográfica, material plástico transparente, 
corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo 
escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades 

210 CXA R$ 49,64 R$ 10.424,40 

43 
Caneta esferográfica, material plástico transparente, 
corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo 
escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades 

210 CXA R$ 49,64 R$ 10.424,40 

44 
Caneta esferográfica, material plástico transparente, 
corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo 
escrita grossa, cor vermelha, caixa com 50 unidades 

210 CXA R$ 49,64 R$ 10.424,40 

45 

Caneta esferográfica cristal, azul, ponta média, corpo 
único em plástico transparente resistente, esfera de 
tugstênio, carga e tampa conectada ao corpo do 
encaixe, caixa com 50 unidades 

210 CXA R$ 49,64 R$ 10.424,40 

46 

Caneta esferográfica cristal, preta, ponta média, corpo 
único em plástico transparente resistente, esfera de 
tugstênio, carga e tampa conectada ao corpo do 
encaixe, caixa com 50 unidades 

240 CXA R$ 49,64 R$ 11.913,60 

47 

Caneta esferográfica cristal, vermelha, ponta média, 
corpo único em plástico transparente resistente, 
esfera de tugstênio, carga e tampa conectada ao corpo 
do encaixe, caixa com 50 unidades 

270 CXA R$ 49,64 R$ 13.402,80 

48 
Caneta esferográfica, ponta finam escrita fina 07, na 
cor preta, esfera em tugenstênio 0,8mm tampa e 
tampinha na cor da tinta- caixa: 50 unid 

300 CX R$ 49,64 R$ 14.892,00 

49 
Caneta esferográfica, ponta finam escrita fina 07, na 
cor azul, esfera em tugenstênio 0,8mm tampa e 
tampinha na cor da tinta- caixa: 50 unid 

300 CX R$ 49,64 R$ 14.892,00 

50 

Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta 
macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes 
variadas, boa resistência à luz. Composição: resina 
termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. 
Embalagem em caixa com 12 unidades. 

240 CX R$ 21,77 R$ 5.224,80 
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51 
Caneta hidrocor, tamanho grande, estojo com 12 
cores,tubo plástico resistente, ponta macia 

3360 UNI R$ 13,87 R$ 46.603,20 

52 
Caneta permanente para CD/DVD. Tinta à base de 
álcool. Embalagem em caixa com 12 unidades (cores 
variadas). 

150 CXA R$ 33,11 R$ 4.966,50 

53 
Capa para encadernação, em PVC, cor preta, tamanho 
A4, dimensões 210x297 mm. Frente Pacote com 50 
unidades 

180 PACT R$ 44,91 R$ 8.083,80 

54 
Capa de processo -em papel sintético de fibras 
desorientadas, em filme de polipropileno de alta 
densidade, sem brilho- embalagens com 50 Unidades 

300 PCT R$ 203,22 R$ 60.966,00 

55 Cartucho de Toner para impressora cor preta 150 UND R$ 316,19 R$ 47.428,50 

56 Crachá de identificação plastificado, com fixador 300 UNI R$ 3,26 R$ 978,00 

57 
Clips nº 1/0, tipo paralelo, material metal, tratamento 
superficial niquelado, caixa com 100 unidades 

150 Cxa R$ 3,37 R$ 505,50 

58 
Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento 
superficial niquelado, caixa com 100 Unidades 

150 Cxa R$ 3,78 R$ 567,00 

59 
Clips nº 2/0, tipo X (trançado), material metal, 
tratamento superficial niquelado, caixa com 50 
Unidades 

150 cxa R$ 6,17 R$ 925,50 

60 
Clips nº 3/0, tipo paralelo, material metal, tratamento 
superficial niquelado, caixa com 50 unidades. 

150 CXA R$ 4,39 R$ 658,50 

61 
Clips nº 4/0, tipo paralelo, material metal, tratamento 
superficial niquelado, caixa com 50 unidades 

150 cxa R$ 5,03 R$ 754,50 

62 
Clips nº 6/0, tipo paralelo, material metal, tratamento 
superficial niquelado, caixa com 50 Unidades 

150 cxa R$ 6,07 R$ 910,50 

63 
Clips nº 8/0, tipo paralelo, material metal, tratamento 
superficial niquelado, caixa com 25 Unidades 

150 CXA R$ 6,98 R$ 1.047,00 

64 
Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com 
secagem rápida, tubo com 1Kg 

150 UNI R$ 25,72 R$ 3.858,00 

65 
Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com 
secagem rápida, tubo com 90g. Embalagem em caixa 
com 12 unidades. 

750 CX R$ 25,10 R$ 18.825,00 

66 
Cola colorida, atóxica, solúvel em água e com secagem 
rápida, tubos com no mínimo 23g, caixa com 6 
unidades em cores variadas 

60 CXA R$ 10,43 R$ 625,80 

67 Cola para EVA 90g- embalagem com 06 unidades 90 UNI R$ 37,16 R$ 3.344,40 

68 
Cola para isopor, atóxica e com secagem rápida, tubo 
com 90g. Embalagem em caixa com 12 unidades. 

750 CXA R$ 25,98 R$ 19.485,00 

69 
Cola para isopor, atóxica e com secagem rápida, tubo 
com 40g. 

300 CX R$ 7,78 R$ 2.334,00 

70 
Cola tipo bastão, cor branca, atóxica e com secagem 
rápida, tubos com no mínimo 8g 

300 UNI R$ 2,48 R$ 744,00 

71 
Cola tipo glitter, atóxica, solúvel em água e com 
secagem rápida, tubos com no mínimo 23g, caixa com 
6 unidades em cores variadas 

390 UNI R$ 24,06 R$ 9.383,40 

72 Colchete latonado nº 04, caixa com 72 unidades 150 Cxa R$ 4,87 R$ 730,50 

73 Colchete latonado nº 06, caixa com 72 unidades 180 CX R$ 6,85 R$ 1.233,00 

74 Colchete latonado nº 08, caixa com 72 unidades 150 CX R$ 8,35 R$ 1.252,50 
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75 Copo plástico descartável branco, 180 ml 900 CX R$ 96,13 R$ 86.517,00 

76 
Lápis de cor em corpo em madeira, sextavado. Caixa 
grande- caixa com 12 cores                

240 CX R$ 14,80 R$ 3.552,00 

77 
Corretivo líquido, material à base de água, secagem 
rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, 
caixa com 12 unidades 

30 CXA R$ 27,39 R$ 821,70 

78 

DVD-R- Gravável, capacidade de 4,7GB, tempo de 
gravação 120min, embalando individualmente em 
capa de plástico duro transparente incolor, velocidade 
de gravação 8x- pacote: 100 unidades 

90 PCT R$ 28,58 R$ 2.572,20 

79 
Envelope colorido para convite, cores variadas tam: 
160mmx235mm (meia-folha A4) emb. Com 100 
unidades 

90 PCT R$ 237,01 R$ 21.330,90 

80 
Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, 
tipo saco comum, largura 12cm, comprimento 23cm, 
cor branca 

1500 UNI R$ 0,97 R$ 1.455,00 

81 
Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, 
tipo saco comum, largura 18cm, comprimento 25cm, 
cor amarela (KO) 

1800 UNI R$ 1,23 R$ 2.214,00 

82 
Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, 
tipo saco comum, largura 20cm, comprimento 28cm, 
cor amarela (KO) 

1500 UNI R$ 1,44 R$ 2.160,00 

83 
Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, 
tipo saco comum, largura 22cm, comprimento  

3000 UNI R$ 1,65 R$ 4.950,00 

84 
Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, 
tipo saco comum, largura 24cm, comprimento 34cm, 
cor amarela (KO) 

4500 UNI R$ 1,91 R$ 8.595,00 

85 
Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, 
tipo saco comum, largura 26cm, comprimento 36cm, 
cor amarela (KO) 

1500 UNI R$ 2,11 R$ 3.165,00 

86 
Espiral para encadernação, 9mm, capacidade para 50 
folhas, preto, pacote com 100 unidades 

60 PCT R$ 30,71 R$ 1.842,60 

87 
Espiral para encadernação, 14mm, capacidade para 50 
folhas, preto, pacote com 100 unidades 

60 PCT R$ 32,48 R$ 1.948,80 

88 
Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico 
resistente, com lâmina de largura 18mm 

3750 UNI R$ 3,26 R$ 12.225,00 

89 
Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico 
resistente, com lâmina de largura 9mm 

90 UND R$ 2,11 R$ 189,90 

90 
Extrator de grampo, tipo alavanca, em aço cromado ou 
niquelado, comprimento mínimo 12, largura mínima 2. 

900 UNI R$ 2,58 R$ 2.322,00 

91 
Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 38, 
comprimento 50, cor transparente 

300 UNI R$ 6,79 R$ 2.037,00 

92 
Fita auto adesiva, crepe, larga medindo 19mmx50 m, 
composição:cola aquosa (atóxica) e papel crepado] 

300 UNI R$ 6,27 R$ 1.881,00 

93 
Fita auto adesiva, crepe, larga medindo 50mmx50 m, 
composição:cola aquosa (atóxica) e papel crepado 

360 UNI R$ 12,25 R$ 4.410,00 

94 
Fita adesiva crepe gomada para empacotamento 
50mmx50m 

600 UNI R$ 12,25 R$ 7.350,00 

95 Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo 300 UNI R$ 2,11 R$ 633,00 
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monoface, largura 12, comprimento 30, aplicação 
multiuso 

96 Fita adesiva transparente 45x50 UND 4500 UNI R$ 9,45 R$ 42.525,00 

97 
Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo 
monoface, largura 38, comprimento 50, aplicação 
multiuso 

960 UNI R$ 9,39 R$ 9.014,40 

98 
Fita adesiva dupla face Prolipropileno 12mm x20m - 
contendo 4 unidades 

240 PCT R$ 17,56 R$ 4.214,40 

99 Fita dupla face branca 18mmx 30m 750 UNI R$ 10,54 R$ 7.905,00 

100 
Fita adesiva durex- polipropileno transparente tipo: 
monoface, 1 12mm, c 30m 

468 UNI R$ 2,11 R$ 987,48 

101 
Fita adesiva em PVC, para empacotamento geral, 
tamanho 50mmx50m 

300 UNI R$ 43,19 R$ 12.957,00 

102 
Fita adesiva em papel kraft, rolo medindo 
50mmx50mm 

330 UNI R$ 30,82 R$ 10.170,60 

103 
Fita adesiva em papel madeira, gomada, alta adesão 
instantânea, 45mmx 50mm 

60 UNI R$ 28,58 R$ 1.714,80 

104 
Fita adesiva tipo crepe, medindo 25mmx 50m, boa 
aderência 

450 UNI R$ 20,68 R$ 9.306,00 

105 Fita decorativa, 30 m, 1gr 20mmx 30m 180 UNI R$ 11,06 R$ 1.990,80 

106 Fita de cetim - cores variadas- med. 22mm x 10 m 150 UNI R$ 16,26 R$ 2.439,00 

107 Fita de cetim - cores variadas- med. 38mm x 10 m 150 UNI R$ 29,67 R$ 4.450,50 

108 Formulários em Geral 600 UNI R$ 158,11 R$ 94.866,00 

109 
Giz escolar colorido, para aplicação em quadro negro, 
atóxico, anti-alérgico. Composição: gesso e água. 
Embalagem em caixa com 64 palitos. 

900 CXA R$ 5,49 R$ 4.941,00 

110 

Grampeador de grande capacidade em aço. Apoio da 
base em resina termoplástica. Base do fechamento dos 
grampos em chapa de aço. Mola resistente com 
retração automática. Utiliza grampos: 23/6, 23/8, 
23/10 e 23/13. Com capacidade para grampear até 100 
folhas 

360 UNI R$ 111,52 R$ 40.147,20 

111 

Grampeador médio de mesa metálico. Capacidade 
para grampear até 50 folhas de papel. Fabricado em 
chapa de aço. Base de fechamento do grampo com 
duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, 
com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos 
grampos em chapa de aço, mola resistente com 
retração automática. Capacidade de carga de meio 
pente de grampos 26/6. Utiliza grampos 24/6 e 26/6 

390 UNI R$ 51,10 R$ 19.929,00 

112 
Grampeador pequeno de mesa metáilico. Capacidade 
para grampear até 20 folhas de papel. 

360 UNI R$ 22,03 R$ 7.930,80 

113 
Grampo para pistola- grampos tam:0.70*o,5mm 
coroa:10.60 compri: 4-8mm 

60 CXA R$ 16,47 R$ 988,20 

114 
Grampo niquelado 23/10 para grampeador. 
Embalagem em caixa com 1000 unidades. 

120 CXA R$ 22,97 R$ 2.756,40 

115 
Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem 
em caixa com 5000 unidades 

420 CXA R$ 10,54 R$ 4.426,80 

116 Grampo trilho plástico, injetado em polietileno, cor 420 CXA R$ 15,84 R$ 6.652,80 
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branca. Embalagem em pacote com 50 unidades 

117 
Grampomol/prendedor de papel com haste metálica e 
garra com 4x2 cm 

150 CX R$ 34,20 R$ 5.130,00 

118 

Grafite para lapiseira 0,7mm, 2B,escrita macia, mima 
polerizada de alta flexibilidade, para qualquer 
lapiseira, traço preciso e fácil de apagar, tubo com 12 
unidades 

150 CX R$ 10,95 R$ 1.642,50 

119 

Grafite para lapiseira 0,9mm, 2B,escrita macia, mima 
polerizada de alta flexibilidade, para qualquer 
lapiseira, traço preciso e fácil de apagar, tubo com 12 
unidades 

150 CXA R$ 11,21 R$ 1.681,50 

120 Guia para arquivo 600 UNI R$ 31,96 R$ 19.176,00 

121 

Guilhotina manual, tipo industrial, capac. Mínimo 20 
folhas, com corte aproximadamente 460mm, mede 
aproximadamente 500x425mm, com tampa em aço 
pintada eletrostaticamente para maior resistência, 
lamina em aço sae 1054, apoio em borracha 

30 UNI R$ 248,23 R$ 7.446,90 

122 
Lápis borracha Composição: ecolápis e borracha corpo 
amarelo unidade dimensões: altura: 17,50 cm, 
largura:7,0mm -caixa com 100 Unid 

90 CXA R$ 62,85 R$ 5.656,50 

123 

Lápis de cor, ponta resistente, atóxico, lavável. 
Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, 
parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho 
grande. Embalagem em caixa com 12 cores. 

240 CXA R$ 11,11 R$ 2.666,40 

124 

Lápis de cor, ponta resistente, atóxico, lavável. 
Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, 
parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho 
pequeno. Embalagem em caixa com 12 cores. 

150 CXA R$ 8,30 R$ 1.245,00 

125 
Lápis, corpo em madeira, na cor preta envernizada, 
formato redondo, matéria da carga grafite, nº 02, 
apontado. Embalagem em caixa com 144 unidades. 

300 CXA R$ 56,61 R$ 16.983,00 

126 
Lapiseira, corpo de metal, em cores sortidas, com 
prendedor em metal, borracha apagadora, ponta 
0,7mm. Caixa com 12 unidades 

150 CXA R$ 34,20 R$ 5.130,00 

127 
Lapiseira, corpo de metal, em cores sortidas, com 
prendedor em metal, borracha apagadora, ponta 
0,9mm. Caixa com 12 unidades 

150 CXA R$ 38,72 R$ 5.808,00 

128 Liga elástica, material latex, caixa com 25g 300 CXA R$ 6,48 R$ 1.944,00 

129 Liga elástica, material latex, pacote com 100g 300 CXA R$ 9,91 R$ 2.973,00 

130 
Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e 
numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 
100 folhas. 

510 UNI R$ 15,84 R$ 8.078,40 

131 
Livro de protocolo, para correspondência, capa dura 
plastificada, com 100 folhas, com 05 registros por 
página, encadernado, colado e costurado. 

900 UNI R$ 13,87 R$ 12.483,00 

132 
Massa de modelar grossa, caixa com 12 unidades- 
180g. Cores variadas. 

360 CXA R$ 8,09 R$ 2.912,40 

133 
Molhador de dedos para manuseio de pápeis e papel 
moeda, que não mancha e atóxico. Composição: ácido 

330 UND R$ 3,73 R$ 1.230,90 
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graxo, glicois, corante alimentício e essência 
aromática. Não contém glicerina. Embalagem com 
aproximadamente 12g com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante e prazo de validade. 

134 
Papel camurça, cores variadas, dimensões 
aproximadas: 40x60cm. Embalagem em pacote com 25 
unidades. 

300 PCT R$ 21,67 R$ 6.501,00 

135 
Papel carbono, tipo mono face, cor preta, caixa com 
100 folhas 

30 CXA R$ 43,45 R$ 1.303,50 

136 
Papel cartolina comum, cores variadas, dimensões 
aproximadas: 60 x 60cm. 

3600 CXA R$ 3,26 R$ 11.736,00 

137 
Papel Cartolina comum, em papel 180 g-m2 na cor 
branca , formato de (66x96)cm 

600 UND R$ 4,92 R$ 2.952,00 

138 
Papel cartolina, tipo cartão, cores variadas, dimensões 
aproximadas: 50x70cm. 

300 UND R$ 5,13 R$ 1.539,00 

139 
Papel cartolina dupla face,medindo : 48x66 cm (várias 
cores)- pacote com 20 folhas 

1800 UND R$ 34,20 R$ 61.560,00 

140 Papel cartão - A4 2400 UND R$ 9,45 R$ 22.680,00 

141 Papel cartão fosco 50x70 240g 750 PCT R$ 17,30 R$ 12.975,00 

142 
Papel celofane, cores variadas, dimensões 
aproximadas: 100 x 85 cm. Embalagem em pacote com 
50 unidades 

300 PCT R$ 51,10 R$ 15.330,00 

143 
Papel crepom parafinado, cores variadas, dimensões 
aproximadas: 48 x2 cm. Pacote com 10 unidades 

300 PCT R$ 8,30 R$ 2.490,00 

144 
Papel de presente estampas variadas, formato A4 
(210X297mm) 

900 UNI R$ 3,26 R$ 2.934,00 

145 
Papel de Seda, 18 g/m2, dimensões aproximadas: 48 
x70 cm. Embalagem em pacote com 200 folhas, cores 
variadas. 

300 UNI R$ 61,39 R$ 18.417,00 

146 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Branco 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

147 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Preto 

390 PCT R$ 21,82 R$ 8.509,80 

148 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Verde 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 

149 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Vermelho 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 

150 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Branco 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 

151 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Amarelo 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 

152 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 
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x 60cm. Cor Azul 

153 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Marrom 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 

154 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Bege 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 

155 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Rosa 

450 PCT R$ 21,82 R$ 9.819,00 

156 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Cor Lilás 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

157 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Coração 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

158 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Flor 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

159 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Estrela 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

160 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Ursinho 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

161 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Borboleta 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

162 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Lacinho 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

163 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Coroa 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

164 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Bolinha 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

165 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Abelhinha 

300 PCT R$ 21,82 R$ 6.546,00 

166 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 
com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 
x 60cm. Estampado de Ancora 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

167 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: prata 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

168 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: azul 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 
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169 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
Atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: verde 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

170 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: vermelho 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

171 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: amarelo 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

172 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: marrom 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

173 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: bege 

150 PCT R$ 21,72 R$ 3.258,00 

174 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: Rosa 

150 PCT R$ 21,72 R$ 3.258,00 

175 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Cor: Lilás 

150 PCT R$ 21,72 R$ 3.258,00 

176 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Branco 

150 PCT R$ 21,72 R$ 3.258,00 

177 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Preto 

150 PCT R$ 21,72 R$ 3.258,00 

178 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Verde 

150 PCT R$ 21,72 R$ 3.258,00 

179 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter   80Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Vermelho 

150 PCT R$ 21,72 R$ 3.258,00 

180 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Amarelo 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

181 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Azul 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

182 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Bege 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

183 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Rosa 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

184 
Papel emborrachado, material borracha EVA, 
atóxico,com glitter Dimensões aproximadas: 45 x 
60cm. Estampado de Ancora Cor Lilás 

300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 

185 Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, 300 PCT R$ 21,72 R$ 6.516,00 
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com 03mm de espessura. Dimensões aproximadas: 60 
x 60cm. Cores Variadas 

186 
Papel Fotográfico 10x15 cm, 180 , matte papel m 180-
20 

450 PCT R$ 19,59 R$ 8.815,50 

187 
Papel laminado, cores variadas, dimensões 
aproximadas: 49 x 59 cm. 

90 PCT R$ 32,90 R$ 2.961,00 

188 
Papel laminado impresso com cores vivas e com 
brilhos intensos: 49cmx59cm: gramatura de 60gr-m2 - 
cor: ouro 

120 PCT R$ 34,20 R$ 4.104,00 

189 
Papel laminado impresso com cores vivas e com 
brilhos intensos: 49cmx59cm: gramatura de 60gr-m2 - 
cor: azul 

180 PCT R$ 34,20 R$ 6.156,00 

190 
Papel laminado impresso com cores vivas e com 
brilhos intensos: 49cmx59cm: gramatura de 60gr-m2 - 
cor: prata 

150 PCT R$ 34,20 R$ 5.130,00 

191 
Papel laminado impresso com cores vivas e com 
brilhos intensos: 49cmx59cm: gramatura de 60gr-m2 - 
cor: vermelha 

150 PCT R$ 34,20 R$ 5.130,00 

192 
Papel madeira - papel Kraft, pardo e resistente, 
gramatura 80g-m2 largura 1200mm, pct com 100 
unidades 

150 PCT R$ 34,20 R$ 5.130,00 

193 Papel microondulado 50x80 vermelho Rst Papeis 150 PCT R$ 20,42 R$ 3.063,00 

194 Papel microondulado 50x80 Azul Rst Papeis 150 PCT R$ 20,42 R$ 3.063,00 

195 Papel microondulado 50x80 Roxo Rst Papeis 150 PCT R$ 20,42 R$ 3.063,00 

196 Papel microondulado 50x80 Verde Rst Papeis 150 PCT R$ 20,42 R$ 3.063,00 

197 Papel microondulado 50x80 Laranja Rst Papeis 150 PCT R$ 20,42 R$ 3.063,00 

198 Papel microondulado 50x80 Rosa Rst Papeis 150 PCT R$ 20,42 R$ 3.063,00 

199 
Papel Sulfite, formato A4 (210 x 297mm). Gramatura: 
75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 
folhas 

1500 PCT R$ 245,79 R$ 368.685,00 

200 
Papel vegetal, de alta transparência. Dimensões 
aproximadas:210x297mm pacote com 100 folhas 

300 PCT R$ 56,30 R$ 16.890,00 

201 

Papel Vergê, Material Celulose Vegetal, tipo clássico, 
cor cinza claro, 180g-m2, medindo 297x210mm. 
Formato A4, Caixa com 50 folhas.SIVEP, MED: 29X21 
cm, Papel AP 75G, IMPRESS 01 cor c 100 folhas 

150 CX R$ 22,97 R$ 3.445,50 

202 
Papel Vergê, cor palha. Medindo 210x297mm. 
Gramatura 180g-m2. Caixa com nó Mínimo 50 Folhas 

150 CX R$ 22,97 R$ 3.445,50 

203 
Papel Vergê, cor azul. Medindo 210x297mm. 
Gramatura 180g-m2. Caixa com nó Mínimo 50 folhas 

150 CX R$ 22,97 R$ 3.445,50 

204 
Papel Vergê, cor salmão. Medindo 210x297mm. 
Gramatura 180g-m2. Caixa com nó Mínimo 50 folhas 

150 CX R$ 22,97 R$ 3.445,50 

205 
Papel Vergê, cor palha. Medindo 210x297mm. 
Gramatura 180g-m2. Caixa com nó Mínimo 50 Folhas 

150 CX R$ 22,97 R$ 3.445,50 

206 
Papel Vergê, cor verde. Medindo 210x297mm. 
Gramatura 180g-m2. Caixa com nó Mínimo 50 Folhas 

150 CX R$ 22,97 R$ 3.445,50 

207 
Papel, tipo 40Kg, material celulose vegetal. Dimensões 
aproximadas: 66 x 96cm 

150 CX R$ 22,97 R$ 3.445,50 

208 Pasta AZ, lombo 04 cm, tamanho ofício, com ferragem 330 CX R$ 214,48 R$ 70.778,40 
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de metal, visor plástico com etiqueta removível. 
Embalagem em caixa com 20 unidades. Cor preta. 

209 
Pasta AZ, lombo 10 cm, tamanho ofício, com ferragem 
de metal, visor plástico com etiqueta removível. 
Embalagem em caixa com 20 unidades. Cor preta 

390 CX R$ 237,00 R$ 92.430,00 

210 
Pasta AZ, lombo 10 cm, tamanho ofício, com ferragem 
de metal, visor plástico com etiqueta removível. 
Embalagem em caixa com 20 unidades. Cor preta. 

210 CX R$ 237,00 R$ 49.770,00 

211 
Pasta catálogo, com capa plástica preta reforçada, 
contendo porta-etiqueta e 50 envelopes plásticos 
finos. Dimensões aproximadas: 24 x33 cm. 

450 CX R$ 28,95 R$ 13.027,50 

212 
Pasta catálogo, com capa plástica preta reforçada, 
contendo porta-etiqueta e 25 envelopes plásticos 
finos. Dimensões aproximadas: 24 x33 cm 

300 CX R$ 21,04 R$ 6.312,00 

213 
Pasta catálogo, com capa plástica preta reforçada, 
contendo porta-etiqueta e 100 envelopes plásticos 
finos. Dimensões aproximadas: 24 x33 cm. 

300 CX R$ 57,44 R$ 17.232,00 

214 Pasta com elástico de papelão 3000 UND R$ 4,35 R$ 13.050,00 

215 Pasta com grampo transparente 3000 UND R$ 18,03 R$ 54.090,00 

216 
Pasta Documento em cartolina plastificada, ofício sem 
aba e com grampo 

300 UND R$ 4,92 R$ 1.476,00 

217 
Pasta em L, tamanho A4, em polipropileno 
transparente. Cores variadas. 

1800 UND R$ 9,45 R$ 17.010,00 

218 Pasta sanfonada com 12 divisões 300 UND R$ 18,96 R$ 5.688,00 

219 

Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, com 02 hastes 
plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca, com grampo 
plástico. Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. 
Embalagem em caixa com 50 unidades. 

240 CX R$ 73,67 R$ 17.680,80 

220 

Pasta suspensa, corpo em cartão triplex plastificado, 
com 02 hastes plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca, 
com grampo plástico. Dimensões aproximadas: 361 x 
240 mm. Embalagem em pacote com 06 unidades, 
cores Variadas 

300 UND R$ 25,57 R$ 7.671,00 

221 Placa de Isopor - 50x100 cmx 20 mm 720 UND R$ 7,52 R$ 5.414,40 

222 Placa de Isopor-50x100cmx30 mm 300 UND R$ 8,67 R$ 2.601,00 

223 Placa de Isopor- 50x100 cmx15mm 450 UND R$ 6,38 R$ 2.871,00 

224 Placa de Isopor- 50x100 cmx10mm 450 UND R$ 6,95 R$ 3.127,50 

225 Placa de Isopor-50x100cmx5 mm 450 UND R$ 4,14 R$ 1.863,00 

226 
Percevejo em aço niquelado nº 02, pontas afiadas para 
melhor fixação. Embalagem em caixa com 100 
unidades 

150 CX R$ 10,54 R$ 1.581,00 

227 
Perfurador grande, com 02 furos. Apoio da base em 
polietileno, pinos perfuradores e molas em aço. Com 
capacidade para perfurar até 100 folhas. 

150 UND R$ 135,55 R$ 20.332,50 

228 
Perfurador médio, com 02 furos. Apoio da base em 
polietileno, pinos  perfuradores  e molas em aço.Com 
capacidade para perfurar até 50 folhas 

450 UND R$ 84,90 R$ 38.205,00 

229 
Pilha alcalina, modelo D, tamanho grande. Embalagem 
em pacote com 02 unidades 

450 PCT R$ 34,20 R$ 15.390,00 
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230 
Pilha alcalina, modelo D, tamanho médio. Embalagem 
em pacote com 02 unidades. 

450 PCT R$ 28,58 R$ 12.861,00 

231 Pincel Atômico, cor preto Caixa: 12 unidades 90 CX R$ 18,44 R$ 1.659,60 

232 Pincel Atômico, cor azul-Caixa: 12 unidades 90 CX R$ 18,44 R$ 1.659,60 

233 Pincel Atômico, cor verde-Caixa: 12 unidades 90 CX R$ 18,44 R$ 1.659,60 

234 Pincel Atômico, cor vermelho-Caixa: 12 unidades 90 CX R$ 18,44 R$ 1.659,60 

235 
Pincel cabo amarelo tradicional, médio, nº 06, 
fabricado com pêlo de pônei, formato redondo. 
Embalagem em pacote com 12 unidades 

90 PCT R$ 9,39 R$ 845,10 

236 
Pincel cabo amarelo tradicional, nº 00, fabricado com 
pêlo de pônei, formato redondo. Embalagem em 
pacote com 12 unidades. 

90 PCT R$ 4,92 R$ 442,80 

237 
Pincel cabo amarelo tradicional, médio, nº 12, 
fabricado com pêlo de pônei, formato redondo. 
Embalagem em pacote com 12 unidades. 

60 PCT R$ 9,45 R$ 567,00 

238 
Pincel cabo amarelo tradicional, médio, nº 16, 
fabricado com pêlo de pônei, formato redondo. 
Embalagem em pacote com 12 unidades. 

90 PCT R$ 10,54 R$ 948,60 

239 
Pincel marcador para quadro branco, removível, 
tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo 
recarregável. Cores preto. 

300 UND R$ 7,16 R$ 2.148,00 

240 
Pincel marcador para quadro branco, removível, 
tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo 
recarregável. Cores azul 

300 UND R$ 7,16 R$ 2.148,00 

241 
Pincel marcador para quadro branco, removível, 
tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo 
recarregável. Cores vermelho 

240 UND R$ 7,16 R$ 1.718,40 

242 
Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e 
ponta chanfrada. Cor azul. Caixa com 12 unidades 

60 CX R$ 39,87 R$ 2.392,20 

243 
Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e 
ponta chanfrada. Cor preta. Caixa com 12 unidades. 

90 CX R$ 39,87 R$ 3.588,30 

244 
Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e 
ponta chanfrada. Cor vermelha. Caixa com 12 
unidades. 

90 CX R$ 39,87 R$ 3.588,30 

245 
Pistola de Cola quente, 12mm de diâmetro. Com 
isolamento térmico, bivolt 

300 UND R$ 34,20 R$ 10.260,00 

246 
Pistola de Cola quente,6mm de diâmetro. Com 
isolamento térmico, bivolt 

300 UND R$ 24,06 R$ 7.218,00 

247 
Pistola com Grampo grampeador mão, 
grampemeamento arma, pistola de grampo 

90 UND R$ 66,70 R$ 6.003,00 

248 
Porta canetas, em acrílico, com 02 divisões, na cor 
cristal 

600 UND R$ 17,30 R$ 10.380,00 

249 
Prancheta em acrílico, tamanho ofício com prendedor 
metálico niquelado 

3750 UND R$ 8,46 R$ 31.725,00 

250 
Prancheta em duratex, tamanho ofício com prendedor 
metálico niquelado 

3630 UND R$ 13,87 R$ 50.348,10 

251 
Prendedor metálico para papeis, pintura epóxi e 
presilha em aço inoxidável tamanho: 19mm, 
capacidade para prender até 60 folhas, contém 24 

150 UND R$ 13,92 R$ 2.088,00 
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unidades 

252 Quadro branco magnético 150 UND R$ 253,90 R$ 38.085,00 

253 
Quadro Branco, material formica branca brilhante, 
acabamento superficial, moldura de alumínio 1,0x1,20 
cm 

60 UND R$ 228,42 R$ 13.705,20 

254 
Reabastecedor para pincel de quadro branco à base de 
álcool, corantes orgânicos, aditivos e solventes. 
Embalagem em frasco de 37 ml, cor:preto 

450 UND R$ 6,01 R$ 2.704,50 

255 
Reabastecedor para pincel de quadro branco à base de 
alcool, corantes orgânicos, aditivos e solventes. 
Embalagem em frasco de 37 ml, 

360 UND R$ 6,01 R$ 2.163,60 

256 
Reabastecedor para pincel de quadro branco à base de 
alcool, corantes orgânicos, aditivos e solventes. 
Embalagem em frasco de 37 ml, cor:azul 

450 UND R$ 6,01 R$ 2.704,50 

257 
Recarga bastão de cola quente de silicone grosso, med. 
11,2mmx 30 cm 

600 UND R$ 2,22 R$ 1.332,00 

258 

Recarga bastão de cola de silicone, tipo vela fina, 
comp. Mínimo de 33 cm e largura mínima de 13 cm, 
para utilização de pistola quente. Especificado 
fabricante e data de validade 

60 PCT R$ 1,65 R$ 99,00 

259 
Régua em poliestireno 30 cm, cristal, com escala de 
precisão 

1050 UND R$ 1,75 R$ 1.837,50 

260 
Régua em poliestireno 60 cm, cristal, com escala de 
precisão 

900 UND R$ 4,04 R$ 3.636,00 

261 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor amarelo 

60 RL R$ 136,17 R$ 8.170,20 

262 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor azul. 

60 RL R$ 136,17 R$ 8.170,20 

263 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor branco. 

60 RL R$ 136,17 R$ 8.170,20 

264 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor marrom 

60 RL R$ 136,17 R$ 8.170,20 

265 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor laranja 

60 RL R$ 136,17 R$ 8.170,20 

266 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor preto 

90 RL R$ 136,17 R$ 12.255,30 

267 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor rosa. 

90 RL R$ 136,17 R$ 12.255,30 

268 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor verde. 

90 RL R$ 136,17 R$ 12.255,30 

269 
Tecido, tipo TNT (tecido não tecido), rolo com 100 
metros. Cor vermelho 

90 RL R$ 136,17 R$ 12.255,30 

270 
Tecido TNT (tecido não tecido) com gramatura 100g-
m2, rolo com 50 metros 

150 UND R$ 68,31 R$ 10.246,50 

271 Trena de 50 m 150 UND R$ 29,67 R$ 4.450,50 

272 
Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, 
lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 12 
cm 

300 UND R$ 15,63 R$ 4.689,00 

273 Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, 60 UND R$ 29,15 R$ 1.749,00 
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lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 17 
cm. 

274 
Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, 
lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 21 
cm. 

390 UND R$ 47,72 R$ 18.610,80 

275 
Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, 
lâmina em aço inoxidável, ponta arredondada, 
comprimento 12 cm. 

2190 UND R$ 15,63 R$ 34.229,70 

276 
Tinta guache à base de água, lavável, não mancha. 
Frasco inquebrável e tampa de rosca. Embalagem em 
frasco de 15 ml, caixa com 06 cores. 

360 CX R$ 10,02 R$ 3.607,20 

277 
Tinta para carimbo à base de água, para todos os tipos 
de almofada. Embalagem em frasco de 42 ml, caixa 
com 12 unidades. Core azul 

300 CX R$ 57,49 R$ 17.247,00 

278 
Tinta para carimbo à base de água, para todos os tipos 
de almofada. Embalagem em frasco de 42 ml, caixa 
com 12 unidades. Core preta 

300 CX R$ 57,49 R$ 17.247,00 

279 
Pasta Classificadora dimensões 345mmx235mm (cores 
variadas) 

6000 und R$ 4,45 R$ 26.700,00 

LOTE 2 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R$ 2.928.373,32 

 
 
2. JUSTIFICATIVA 

Para atender a demanda básica relativa a materiais de limpeza e expediente para atender 
a demanda das secretarias municipais de Bom Jardim/MA. 
  

3. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O prazo de entrega do objeto será de, no máximo, 10 (dez) corridos, contados da data do 
recebimento da ordem de fornecimento pelo fornecedor.  
 
Os materiais deverão ser entregues, no local indicado pela ordem de fornecimento, 
sempre no município de Bom Jardim/MA.  
 

4. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

a. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado; 

 

b. Receber o objeto quanto verificado a regular fornecimento; 

 

c. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  
 

d. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA; 
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e. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens em desacordo com as especificações e 

obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

 
f. Exercer a fiscalização dos fornecimentos, por servidores designados para esse fim; 

 
g. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

 
5. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Além das obrigações legais, a Contratada deverá: 
 

a. Executar o objeto do presente Termo de Referência; 

 

b. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da 

Lei Federal Nº. 8.666/1993 e alterações; 

 

c. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus 

empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros; 

 

d. Entregar os objetos, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados; 

 

e. Fornecer bens de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado; 

 
f. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato 
impeditivo da manutenção dessas condições; 

g. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus 
bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato; 

 

h. Fornecer os bens no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir do recebimento da 
ordem de fornecimento (OF); 

 

i. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
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6. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Conforme Decreto Federal n. º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de 
preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente 
será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil. 
 

7 - VIGÊNCIA 
 

O contrato terá vigência de até 31 de dezembro de 20____., com início previsto para a 
data de sua assinatura. 

 
8 – DO PAGAMENTO 

 
8.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa devidamente 
atestada por servidor designado, onde a CONTRATANTE poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

 
8.2. Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar a documentação 
referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) e às Receitas 
Federal, Estadual e Municipal, e à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT), atualizadas. 

 
8.3. A liberação para pagamento da nota fiscal só será efetuada depois que os bens 
fornecidos discriminados na nota fiscal forem aceitos pela CONTRATANTE. 

 
8.4. Na ocasião da entrega da nota fiscal, a Contratada deverá comprovar a 
condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a 
apresentação da cópia do Termo de Opção de que trata a Instrução Normativa da SRF 
(Secretaria da Receita Federal) n.º 1234, de 11 de Janeiro de 2012, sob pena de serem 
efetuadas as referidas retenções; 

 
8.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de 
penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus 
débitos; 

 
8.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

 
8.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 
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I = (TX/100)/365 
 
EM = I x N x VP, em que: 
 
I = Índice de compensação financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
8.8. Sob pena de decair do direito, a Contratada terá prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a 
nota fiscal de cobrança referente aos juros de mora, devendo apresentar juntamente 
com ela, a memória de cálculo correspondente ao valor cobrado. 

 
9. -  VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 
O valor Global estimado da despesa, baseado na média de preços dos orçamentos 
apresentados, é para o lote 1 – Materiais de Limpeza: R$ 4.842.247,95 (quatro milhões e 
oitocentos e quarenta e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco 
centavos); Lote 2 – Materiais de Expediente: R$ 2.928.373,32 (dois milhões e novecentos e 
vinte e oito mil e trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), totalizando o 
valor global de R$ 7.770.621,27 (sete milhões e setecentos e setenta mil e seiscentos e vinte 
e um reais e vinte e sete centavos). 
 

 
Assessor Especial 

SEMAP 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital nº: 002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

 

 

01 – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 

 

NOME DO PROPONENTE: 

CPF/CNPJ/MF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: ___________________________CEP: __________CIDADE/UF: _____________ 

TEL: (____) ______________ FAX: (____) _________________ 

DADOS BANCÁRIOS: Nº e NOME DO BANCO, AGÊNCIA, Nº DA CONTA-CORRENTE 

COM IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO. 

CONTATO: ________________________ 

 

02 – O objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM/MA. 

 

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: mínima de 60 (sessenta) dias. 

05 – PRAZO DE EXECUÇÃO. 

06 – VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (em algarismos e por extenso). 

 

Local e data,  de        de 20XX 

 

 

 

[ Carimbo Padronizado do CNPJ da empresa ] 

____________________________________ 

   Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 
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RG.: 

CPF.: 

 

 

 

ANEXO III – CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital nº: 002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. 

 

Pela  presente a Empresa      , devidamente inscrita, no 

CNPJ      sob    o     nº    ,    neste    ato    representada    pelo  Sr. 

 , outorga ao Sr.   ,   CPF:_____________ 

amplos poderes para representá-la junto à Prefeitura Municipal de Bom Jardim  – MA, no 

processo licitatório acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber 

citações, intimações e responder administrativamente e judicialmente por seus atos, formular 

ofertas e lances de preços, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. 

 

 

  , , de  de 20XX 

 

 

 

 

 

Representante legal CPF 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital nº: 002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER 

AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM 

JARDIM/MA. 

A empresa    , devidamente inscrita, no CNPJ sob o  nº 

 ,neste  ato representada pelo Sr.  , Declara 

sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo à sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores 

 

 

  , , de  de 20XX 

 

 

 

 

 

Representante legal CPF 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital nº: 002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER 

AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM 

JARDIM/MA. 

 

A empresa     , devidamente inscrita, no CNPJ sob o  nº  

 , com sede   , nº          , Bairro  , na  cidade  de 

   ,  por  intermédio  de  seu  representante   legal,  o  Sr.  ,  

portador  do CPF nº   , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz. 

  ,        , de  de 20XX 

 

 

 

 

 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital nº: 002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER 

AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM 

JARDIM/MA. 

 

Declaro   para   os   devidos   fins   e   sob   as   penalidades   da   Lei,  que   a empresa: 

  ,  inscrita  no CNPJ  sobo nº.  ,  

  está   enquadrada como

 (Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e está apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, 

Declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123/2006. 

  

  ,        , de  de 20XX 

 

 

 

 

 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

Processo nº: 183/2019 

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital nº: 002/2020 

Contrato nº ____/202___. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM – MA E A 

EMPRESA........................................... 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Bom Jardim - 

MA, por intermédio ______________________, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob o n.º ______________________, situada na Av. Jose Pedro 

Vasconcelos, S/N, Centro, neste ato representada por sua Secretária de 

_________________________, o (a) Senhor(a) ___________________, brasileiro, inscrito 

no CPF (MF) sob n.º _____________________, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro a empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede a 

XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo pelo (a) Senhor 

(a) XXXX, portador (a)  da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, tendo em vista 

o que consta no Processo nº 183/2019, e o resultado final do Pregão Presencial 002/2020, e 

perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato, que se regará pela Lei 

nº 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e 

condições que se anunciam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 

1.1 - O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão Presencial – Registro 

de Preços nº 002/2020, homologada em...................., do tipo Menor Preço por lotes, de 

acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 

Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o 

sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93. 



             ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 

JARDIM 
CNPJ nº 06.229.975/0001 - 72 

  
 

 

 

 

Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Centro, Bom Jardim/MA – CEP: 65.380-000 

www.bomjardim.ma.gov.br 

1.2 Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas 

e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito 

Privado, em benefício do interesse público. 

1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Presencial – Registro de 

Preços nº 002/2020, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93. 

1.4 - Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 183/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, atendendo a 

discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS DE EXECUÇÃO 

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar o presente contrato, observando o 

estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e 

complementar deste instrumento, independentemente de transcrição: 

1 - Edital e Anexos do Pregão Presencial 002/2020 para Registro de Preços nº 

002/2020 

2 - Proposta da Contratada 

3 - Ata de Julgamento da Licitação 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - PREÇO - O preço da presente contratação atende ao abaixo especificado (conforme 

proposta vencedora adjudicada): 

4.2 - VALOR MENOR PREÇO POR LOTES-  O valor Menor Preço por lotes para a 

presente contratação é de:  $ ..........(..........................); 

4.3 - FORMA DE PAGAMENTO - O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após 

o fornecimento licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), 

mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado no departamento 

contábil da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, mediante depósito bancário em nome da 

proponente; 
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CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

5.1 - O Prazo de Vigência da Ata inicia-se na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) 
meses; O Prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato pela empresa 

vencedora será de no máximo 05 (cinco) dias após a emissão do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO  

6.1. O presente contrato vigorará, a partir da data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 20_____, podendo ser prorrogado na forma da lei no 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também 

será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

8.1- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e no Anexo I, Termo 
de Referência, do Pregão Presencial nº 002/2020: 

a) Executar o objeto do presente Termo de Referência; 

b) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei 

Federal Nº. 8.666/1993 e alterações. 

c) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus 

empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros. 

d) Entregar os objetos, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados. 

e) Fornecer bens de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado; 

f) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 

da manutenção dessas condições; 

g) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus 

bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

h) Fornecer os bens no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir do recebimento da 
ordem de fornecimento (OF). 
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i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

 

8.2- Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no Edital e no Anexo I, 

Termo de Referência, do Pregão Presencial 002/2020: 

 

a. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado; 

 

b. Receber o objeto quanto verificado a regular fornecimento; 

 

c. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

 

d. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA; 

 

e. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens em desacordo com as especificações e 

obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

 

f. Exercer a fiscalização dos fornecimentos, por servidores designados para esse 

fim; 

 

g. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

CLAUSULA NONA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

9.1 - Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), 

bem como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE 

através de aditamento, atendidas as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes 

multas: 

a) 2% (Dois por cento) sobre o valor Menor Preço por lotes do contrato, se 

deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor Menor Preço por lotes do contrato, se 

por sua culpa for rescindido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos 

decorrentes. 
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Sub-Cláusula Primeira- O valor referente às multas será descontado no 

pagamento subsequente a que fizer jus a CONTRATADA. 

Sub-Claúsula Segunda- As multas acima mencionadas são independentes, 

podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 - O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso 

somente por parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na 

ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

12.1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e, cujas 

normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça 

menção expressa. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jardim /MA, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, 

com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por 

mais privilegiado que seja. 

13.2 - E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as 

partes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as 

testemunhas signatárias para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Município de Bom Jardim /MA, XX de XXXXXXX de 20XX 

________________________________ 

CONTRATANTE 

 

_________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

Testemunha: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo nº: 183/2019  

Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 002/2020 Edital nº: 002/2020 

Tipo: Menor Preço por lotes 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 

DE BOM JARDIM/MA. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2020 

 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Ao(s)......dia(s) do mês de......... de 20___, na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jardim  - 

MA, situada à Av. Jose Pedro Vasconcelos, S/N, Centro, neste ato representada por sua 

Secretário de Administração e Planejamento, o Senhor Gilvaldo Silva Mendanha, brasileira, 

inscrita no CPF (MF) sob n.º 642.949.603-10, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 

21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto 

de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de 

Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, e das demais normas legais aplicáveis, 

em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 002/2020, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento 

de Preços, e homologada pelo Secretário de Administração e Planejamento, RESOLVE 

Registrar Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 

EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA., com as especificações, os 

quantitativos e os preços de referência, conforme especificações e condições constantes deste 

Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste Edital, que passa a fazer parte 

desta, tendo sido classificadas(s) a(s) Proposta(s) apresentada(s) pela(s) empresa(s) 

.............................., portadora do CNPJ/MF sob o nº ........................, localizada à 

..............................., nº ......................,   na   cidade   de   ....................,   Estado   de   

....................,   CEP: ........., classificada(s) em primeiro(s) lugar(es) de acordo com resultado 

obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao Processo, observadas as 

condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.  

Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Presencial n.º 002/2020, autorizado no 

processo licitatório n.º 183/2019, (art. 55, XI). Licitante registrado em 1º lugar, vencedor do 
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fornecimento conforme resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, 

anexa ao presente instrumento, com o valor total de R$........... (.............................................). 

01 - DO OBJETO (ART. 55, I): 

1.1 - A presente licitação tem como objeto, Registro de Preço para a: AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, por 

um período de 12 meses de forma estimativa. Com as especificações, os quantitativos e os 

preços de referência, conforme descrito no Anexo I, integrante deste edital. 

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, 

a partir da sua assinatura. Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser 

observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 

de Junho de 1993. 

2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

obrigado a adquirir o(s) bens(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas registradas. 

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - O presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 

objeto por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

3.2 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 

Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços 

a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

3.3 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em Ata, 

desde que este fornecimento/serviço, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

3.4 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador 

poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% 
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(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

04 - DO PREÇO (ART.55, III) 

4.1 – O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 

Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a 

respectiva classificação no Pregão Presencial nº 002/2020 

4.2 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião 

de Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Presencial nº 002/2020, pela empresa detentora 

da presente Ata, as quais também a integram. 

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 – Os bens deverão ser fornecidos dentro dos prazos e condições estabelecidas no Anexo 

I Termo de Referência. 

5.2 - O prazo para retirada da Ordem de fornecimento será, de um dia útil da data da 

comunicação à empresa através do setor de compras. 

5.3 – O início dos fornecimentos pela empresa deverá ser iniciado no prazo de 10 (dez) dias 

após a emissão da OF enviada pelo setor de compras do Município. 

06 - DO PAGAMENTO (ART.55, III) 

6.1 – Contraprestação mensal, a medida do consumo. 

6.2 - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na 

instituição bancaria, até 30 (trinta) dias a contar da data em que for efetuado o recebimento 

definitivo pela unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e 

visada pelos órgãos de fiscalização. 

6.3 – No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá fornecer 

à Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA, o número de sua conta corrente bancária, 

agência e banco, para efeito de pagamento. 

07 - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS BENS (art. 55, II) 

7.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 

prevista para data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho 

aos bens dele advindo não são passiveis de reequilíbrio. 

7.2 - Se a qualidade dos bens fornecidos deverá corresponder às especificações exigidas, no 

edital do Pregão que precedeu a Presente Ata, a remessa do produto apresentado será 
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devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

7.3 - Cada fornecimento deverá ser prestado mediante ordem da unidade requisitante, a qual 

poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile ou e-mail, devendo dela constar: a 

data, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

7.4 - Os bens deverão ser fornecidos e posteriormente acompanhado da nota-fiscal ou nota- 

fiscal fatura, ser entregue ao setor competente, conforme o caso. 

7.5 - A empresa beneficiária da ata, quando do recebimento da Ordem de fornecimento 

enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 

acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu 

ao recebimento. 

7.6 - A cópia da Ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

08 - DAS PENALIDADES 

8.1- A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na 

licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, 

ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração. 

8.2 - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, 

dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 

10% (dez por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos. 

8.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 

Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de dez por cento do 

valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do 

contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 

8.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á 

detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida 

ativa, na forma da lei. 

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

9.1- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

9.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
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ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a 

Ata. 

9.3 - Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o 

preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

9.4 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado; 

9.5 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e 

9.6 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 

oportunidade de negociação. 

9.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, 

mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração 

poderá: 

9.8 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

9.9 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

9.10 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa.  

10- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 

consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 

pertinentes. 

10.2 – A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 

Federal 8.666/93. 

11 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela 

Administração, quando: 

11.2 – A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

11.3 – A detentora não retirar qualquer Ordem de fornecimento, no prazo estabelecido, e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 

11.4 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério da Administração; 
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11.5 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 

11.6 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

11.7 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração; 

11.8 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

11.9 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do 

Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

11.10 - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 

Administração quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 

78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

11.11 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 

penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido. 

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será 

informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho. 

13 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

13.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 

caso a caso, pela Secretaria requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião 

da emissão da Nota de Empenho. 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 002/2020 e as propostas 

das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao 

presente instrumento. (Art. 55, XI) 

14.2 - A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram- se 

registrados. 
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14.3 - Fica eleito o foro da comarca de Bom Jardim - MA para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata. 

14.4 - Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato, 

serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal n.º 

10.520/02 e subsidiariamente a lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII). 

 

Município de Bom Jardim /MA, XX de XXXXXXX de 20xx. 

 

________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

 

 

_________________________________ 

EMPRESA BENEFICIÁRIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


