PROCESSO LICITATÓRIO N.º 066/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2017
1.

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ (PE), na pessoa do seu Pregoeiro, Sr. Ronaldo José
Barbosa de Oliveira, torna público que, na sala de reuniões, localizada à Avenida Estácio
Coimbra, 19 - Centro - Orobó/PE CEP 55.745-000 - Telefone: (81) 3656-1156, em ato público,
será realizada Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, FORNECIMENTO INTEGRAL, exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), visando a aquisição de materiais de limpeza, utensílios domésticos,
higiene pessoal e descartáveis, destinados a Prefeitura Municipal de Orobó/PE, de acordo
com o Edital de Pregão nº 028/2017, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02,
combinado com a Lei Federal 8.666, de 21/06/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014, normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo
presente edital, sendo observadas as seguintes datas e horários:
a) credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia 27/11/2017 até
as 11:00 horas;
b) abertura da sessão pública, com recebimento dos envelopes: dia 27/11/2017 até as
11:00 horas;
c) abertura dos envelopes de Proposta de Preços: dia 27/11/2017 até as 11:00 horas;
1.2 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro e por sua respectiva Equipe de Apoio,
legalmente designados pela Portaria número 002/2017 de 02/01/2017.
2. DO OBJETO
2.1 – Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa aquisição de materiais de
limpeza, utensílios domésticos, higiene pessoal e descartáveis, destinados a Prefeitura
Municipal de Orobó/PE, conforme especificações contidas no Anexo I, ao presente
instrumento convocatório.
2.2 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - Declaração referente à habilitação;
Anexo III - Declaração da empresa, conforme disposto no Inc. XXXIII, do art. 7º da
constituição Federal;
Anexo IV - Modelo de procuração para credenciamento;
Anexo V - Declaração de cumprimento das condições de habilitação microempresa e
empresa de pequeno porte;
Anexo VI–Modelo de Proposta
Anexo VII - Minuta de Contrato;
Anexo VIII – Protocolo de Recebimento de Edital
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Participarão da presente licitação, EXCLUSIVAMENTE, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto desta licitação, atendendo ao disposto no
art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 147/2014.
3.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas que não se enquadrem como
ME ou EPP, nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, ou que,
nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses do parágrafo 4º da

mencionada Lei Complementar, que se encontre em processo de falência, de dissolução,
de fusão, de cisão ou de incorporação; interessados que estejam cumprindo suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município ou
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
bem como empresas que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio.
3.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório.
3.4 – Só será admissível a participação de empresas que não se enquadrem como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), apenas e exclusivamente, no caso
de não haver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes
de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório, conforme disposto
no Art. 49, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto
o Pregoeiro, devidamente munido de documento (procuração ou contrato social da
empresa) que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente. A referida documentação será apresentada em separado, e entregue o
Pregoeiro no início da abertura do Pregão, juntamente com os Anexos II e IV (se for o caso)
deste Edital.
4.2 – Quando o representante legal for o próprio Sócio/Proprietário, ele deverá apresentar
seus documentos pessoais (CPF e RG) e o documento da empresa (contrato social ou
documento equivalente) que comprove a sua titularidade e lhe confira os poderes
necessários para participar do certame.
4.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, conforme
Anexo IV deste Edital, este deverá estar com firma reconhecida do dirigente, sócio ou
proprietário da empresa proponente, ocasião em que também deverão ser apresentados
os seguintes documentos:
 CPF e RG do representante da empresa,
 Cópia autenticada do respectivo contrato social ou documento equivalente.
4.4 – No ato do credenciamento, o Licitante deverá apresentar declaração constando que
atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do PREGÃO
PRESENCIAL nº 028/2017, conforme Anexo II que integra o presente Edital.
4.5 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, prevista na Lei
Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte
documentação:
I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal,
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. (Anexo V)

II - Empresas NÃO optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
– CNPJ;
d) cópia do contrato social e suas alterações;
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. (Anexo V)
f) Os documentos relacionados para efeito de comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão
expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103,
publicado no D.O.do dia 22/05/2007.
5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
5.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” nº 01 e “Documentação de Habilitação” nº 02
deverão ser apresentados em envelopes separados, devidamente lacrados e entregues o
Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário
especificados abaixo.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Orobó/PE
DATA: 27 de novembro de 2017
HORÁRIO: 11:00 horas
5.2 - O Setor de Licitações não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues à Pregoeiro designada, no local,
data e horário definidos neste Edital.
6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1 - As propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo na parte
externa os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ- PE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2017
DATA DE ABERTURA: 27/11/2017 – 11:00 horas
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: (citar o nome da empresa)
ENVELOPE Nº 01: "PROPOSTA"

6.2 - Razão Social e CNPJ, endereço, número de telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail),
este último se houver, para contato;
6.3 - Número do Processo Licitatório e do Pregão;
6.4 - Redigida em 01 (uma) via, em linguagem clara e precisa, com folhas, de preferência,
numeradas encadernadas ou em pastas, apresentando marca dos produtos, descrita
conforme as especificações do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do licitante na última

folha e rubricada nas demais, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
6.5 - Devendo constar preço unitário e total do item, ambos em algarismo e por extenso,
com apenas duas casas decimais após a vírgula, indicado em moeda nacional, onde
deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente
incidam sobre a operação, que correrão por conta da licitante vencedora.
6.6 - Prevalecerá em casos de divergência entre o preço total e o preço unitário, o valor
ofertado como preço unitário, bem como em divergências entre o valor em algarismo e o
valor por extenso;
6.7 - A licitante proponente deverá cotar o item integrante do objeto do PREGÃO, não
sendo admitido, todavia, cotação inferior à quantidade prevista Termo de Referência, posto
que o julgamento obedecerá o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
6.8 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de
entrega dos envelopes.
6.9 - Constatada a existência de proposta(s) manifestamente inexequível (eis), esta(s)
será(ão) desclassificada(s) pelo Pregoeiro, com a consequente exclusão do(s) respectivo(s)
LICITANTE(s) da etapa de lances.
6.10 - As propostas, depois de apresentados os envelopes, não poderão sofrer acréscimos
ou retificações;
6.11 - Ocorrendo a desclassificação de todas as Licitantes, a Administração poderá
proceder na forma do art. 48, §3º, da Lei nº 8.666/93.
6.12 - A proponente licitante, após haver entregue a sua proposta, poderá retirá-la
mediante requerimento escrito ou verbal ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo
envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo citado agente.
6.13 - As especificações do item devem ser apresentadas em conformidade com o Termo
de Referência (Anexo I), sob pena de desclassificação.
6.14 - A empresa deverá apresentar declaração de elaboração independente de proposta
conforme ANEXO IV-B, sob pena de desclassificação.
6.15 - O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. A não
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, bem como na sua
desclassificação.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no envelope nº 2,
devidamente lacrado, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ- PE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2017
DATA DE ABERTURA: 27/11/2017 – 11:00 horas
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: (citar o nome da empresa)
ENVELOPE Nº 02: "HABILITAÇÃO"

7.2 - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO, mediante a comprovação de que atende às
seguintes exigências:
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
b) Registro comercial, para empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para
as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as
sociedades civis;
e) Devendo estar acompanhado da última alteração contratual ou consolidação
contratual, devidamente registrados na Junta Comercial;
II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), datada de,
no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação das propostas;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de
Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, relativa ao ICMS – Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Fornecimentos, expedida pela Secretaria do
Estado da Fazenda;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos
mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta) por meio
da apresentação de certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, relativa
aos tributos federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil
ou Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da sede da licitante na forma da Lei.
e) Prova de situação regular perante o instituto nacional de seguridade social – INSS,
apresentando a Certidão Negativa de Débitos (CND);

f) Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Fornecimento – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de
validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, juntamente com seus termos de abertura e encerramento,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, para aqueles que já completaram o seu primeiro
exercício social, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de
3 (três) meses da data de apresentação da proposta e as empresas constituídas durante o
ano corrente deverão, obrigatoriamente, apresentar o balanço inicial ou de abertura;
a.1) as microempresas ou empresas que trabalham sob o regime de lucro presumido
deverão também apresentar, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial na forma aqui
exigida, não podendo o mesmo ser substituído por nenhum outro documento, exceto
àquelas microempresas e empresas de pequeno porte que estejam inscritas no SIMPLES
MACIONAL;
a.2) apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial,
atestando a boa situação financeira da empresa:
PG = Liquidez Geral – igual ou superior a 1
SG = Solvência Geral – igual ou superior a 1
LC = Liquidez Corrente – igual ou superior 1
Sendo:
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
SG = AT / (PC+ELP)
LC = AC / PC
Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total
a.3) Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-se
constar os dados do balanço que lhes deram origem;
a.4) A licitantes que estiverem em seus balanços com índices inferiores a 1 (um), deverão
comprovar um Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta de preços a ser apresentada. A comprovação deverá ser feita relativamente à
data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data por meio de
índices oficiais.
b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso
de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação
homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique

que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento
licitatório;
b.1) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial referente aos
processos distribuídos pelo PJE (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica.
b.1.1) Esta Certidão somente é exigível quando a certidão negativa de Falência,
Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante (subitem „c.1‟) contiver
a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.
b.1.2) Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou
Extrajudicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação
da sede da pessoa jurídica.
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A qualificação técnica será comprovada mediante:
a) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o respectivo objeto desta
licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado com firma reconhecida.
V - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração de que a proponente não tem, em seu quadro funcional, menor de
18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e menor de 16
(dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir dos 14 (quatorze) anos, podendo ser utilizado, para tanto, o modelo contido
no (ANEXO III).
7.3 - As Provas de Regularidade referentes aos Tributos Federais, regularidade com a
Seguridade Social (INSS) e à Dívida Ativa da União, constantes nas alíneas “d” e “e”,
poderão ser substituídas pela CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, expedida pela Receita Federal.
7.4 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados e/ou
encadernados, e numerados, na ordem retro mencionada.
7.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não
autenticada, desde que seja exibido o original antecipadamente para autenticação por
parte desta Equipe de Pregão a partir do original, até às 09:00 horas do dia útil anterior à
data marcada para sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as
propostas e a documentação. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo, não
sendo aceitos originais para arquivamento com retirada posterior.
7.5.1 - Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações.
7.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no
presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.6.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública Municipal, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
7.6.2– As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não regularizarem a
documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2° Art. 43, Lei
Complementar 123/2006).
8. DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1 - Após o encerramento do credenciamento e da identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade
em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
8.2 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.2.2 – O Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.2.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na
cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
8.3 - DOS LANCES VERBAIS
8.3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais.
8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação
dos lances.
8.3.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante às
penalidades previstas em lei.
8.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
8.4 - DO JULGAMENTO

8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR ITEM.
8.4.2 - Os lances deverão ser ofertados, sendo aceitas propostas que reduzam o preço
ofertado na proposta escrita. No encerramento dos lances verbais o Pregoeiro verificará se
os valores ofertados estão compatíveis com os estabelecidos no preço de referência,
negociando até a aceitabilidade da proposta.
8.4.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita.
8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias.
8.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
8.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do proponente,
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo
o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital,
para o qual apresentou proposta.
8.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar
para que seja obtido um melhor preço.
8.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro,
Equipe de Apoio, e pelos licitantes.
8.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
9. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 - Será desclassificada a proposta vencedora com valor superior ao preço máximo fixado,
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.1.1 - Considera-se inexequível a proposta de preços que:
9.1.1.2 - comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.1.1.3 - apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias
e convenções coletivas de trabalho vigentes.
9.2 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser concedida a oportunidade
da apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou ainda relatar outros
fatores que tenham influência na definição da proposta ofertada. Caso a inexequibilidade
da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo
possível a sua imediata desclassificação, poderá ser realizada diligência para aferir a
legalidade e exequibilidade da proposta, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de
1993.
9.2.1 - A CPL analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos
e outras variáveis;
9.2.2 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.
9.3 - A CPL poderá convocar o licitante para apresentação de documentação
comprobatória no prazo mínimo de 3 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.4 - O prazo estabelecido pela CPL poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pela CPL.
9.5 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela CPL, destacam-se as planilhas de
custo readequadas com o valor final ofertado.
9.6 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
9.7 - Se a proposta for desclassificada, a CPL examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
10. DOS RECURSOS
10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento
10.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
10.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde

logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso.
10.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 03 (três) dias úteis.
10.5 - O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via fax ou correio
eletrônico.
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 – Declarada vencedora, qualquer licitante desde que motivadamente e ao final da
sessão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada
resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo máximo de três dias úteis
para apresentação das razões do recurso, ficando estabelecido o mesmo prazo para a
apresentação, pelos demais licitantes, de contra-razões, contado a partir do dia do
término do prazo concedido para recurso.
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao
licitante e o encaminhamento do processo à autoridade para a homologação.
11.3 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e
homologará o procedimento.
12. INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS FORNECIMENTOS
12.1 – Atendida a todas as exigências mencionadas no instrumento convocatório, o objeto
será adjudicado ao autor da melhor proposta, desde que devidamente habilitado.
12.2 – Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será
convocado para receber a Ordem de Fornecimento ou assinar o contrato no prazo e
condições definidos neste Edital, visando à execução do objeto licitado.
12.3 – O Licitante Vencedor terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação, para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e seja aceito pela Administração, nos termos do § 1º. do art. 64 da
Lei 8.666/93.
12.4 – Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, para
assinatura do o contrato não mantiver as mesmas condições de habilitação estará sujeito às
penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. Neste caso, o(a) Pregoeiro
(a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, observada a ordem
de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, podendo ser o respectivo
licitante convocado para negociar redução do preço ofertado.
12.5 – A recusa injustificada do Licitante vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido sujeitará o Licitante à aplicação das penalidades previstas neste instrumento
convocatório;

12.6 – O Contrato poderá ser rescindidos e/ou canceladas pelo MUNICÍPIO:
12.6.1 – Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência
de uma das hipóteses contida no art. 78 da Lei 8.666/93;
12.6.2 – Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pelo
MUNICÍPIO desde que haja conveniência para a Administração;
12.6.3 – Judicialmente, nos termos da legislação.
13. DO CONTRATO E VIGÊNCIA
13.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora
será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme
minuta do Anexo VII e proposta aceita.
13.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas
para habilitação para assinar o contrato.
13.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
13.2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal.
13.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
13.4 - O prazo para vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura, até
31/12/2017.
14- EXECUÇÃO DO CONTRATO:
14.1 - São obrigações da CONTRATADA:
14.2 - Executar o fornecimento de acordo com o especificado neste Edital e no respectivo
contrato, conforme Minuta - Anexo VII.
14.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante
quanto ao fornecimento dos produtos contratados;
14.5 - Fornecer condições que possibilitem a execução do fornecimento, a partir da data
de assinatura do contrato;
14.6 - Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento seja realizado
com esmero e perfeição;
14.7 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no
desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a Contratante, isenta de qualquer
vínculo empregatício com os mesmos;

15. DO PAGAMENTO E REAJUSTE
15.1- O(s) pagamento(s) poderão ser efetuado(s) em até 30 (trinta dias) mediante cheque
nominal ou transferência bancária, em moeda corrente nacional, após a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, apresentada a comprovação de manutenção das exigências da
habilitação.
15.2 – Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis.
15.3 - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua
execução.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 - As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
0412200032.006 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - 33903099 - Material de Consumo
0412200032.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos – 33903099 – Material de
Consumo
0412100032.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 33903099 - Material de Consumo
1236100062.023 - Manutenção do Ensino Fundamental – 339033000 – Material de Consumo
1236100062.024 - Manutenção do Ensino Fundamental -FNDE – 33903099 – Material de
Consumo
1236100062.045 - Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - 33903099 – Material de
Consumo
1545100032.049 - Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo – 33903099 Manutenção de Consumo
2012200122.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
33903099 - Material de Consumo.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 - Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa:
a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total da Nota de Empenho pela recusa em recebê-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
b) advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas editalícias;
c) multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento),
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de inadimplência na entrega,
até o limite de 03 (três) dias úteis, caracterizando inexecução parcial.
d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total da Nota de Empenho, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando
inexecução total do mesmo.
e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo de até 02 (dois) anos, nos casos de reincidência de
descumprimento de cláusulas contratuais; e
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada.
17.2 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito,
força maior, devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração.
19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste pregão.
19.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
19.2 - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos
documentos, após sua apresentação.
19.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como
dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
19.4 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento,
suspender a sessão pública para promover diligências e consultas destinadas a esclarecer
ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões, marcando nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos,
comunicando a decisão aos Licitantes.
19.5 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.6 - É vedada a desistência de proposta após sua abertura, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
19.7 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual, o valor poderá ser alterado, para
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do produto,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.
19.8 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto deste pregão.

19.9 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela
apresentação de documentação referente ao presente edital.
19.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de Orobó/PE.
19.11 - A Administração Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666, de 1993, não
cabendo às licitantes direito a indenização.
19.12 - No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento dos documentos e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.13 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, o Foro
competente será o da Comarca de Orobó - PE.
19.14 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário,
anteriormente estabelecidos.
19.15 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente edital,
deverão ser objeto de consulta, por escrito, o Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de
Orobó/PE, no endereço à Avenida Estácio Coimbra, Centro, Orobó/PE, no Setor de
Licitações, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de início dos trabalhos licitatórios, as
quais serão respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por
meio de circular encaminhada a todos os interessados. Demais informações poderão ser
obtidas pelo telefone (81) 3656-1156.
19.16 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro designado, dentro dos seus limites
legais.
Orobó (PE), 13 de novembro de 2017.

_________________________________
Cléber José de Aguiar da Silva
Prefeito

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1- APRESENTAÇÃO
O presente termo refere-se ao Processo Licitatório nº 028/2017, PREGÃO PRESENCIAL nº
028/2017 do tipo MENOR PREÇO, FORNECIMENTO INTEGRAL.
2- DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de limpeza, utensílios
domésticos, higiene pessoal e descartáveis, destinados a Prefeitura Municipal de Orobó/PE.
3- DA PROPOSTA:
A Proposta de Preços deve atender aos seguintes requisitos:








Ser apresentada em uma via, em idioma nacional, sem ressalvas, emendas ou
rasuras;
Apresentar marca dos itens;
Indicar o valor unitário e total, do(s) item(ns) da proposta em algarismo, sendo este
último também e por extenso, conforme planilha.
Os preços propostos serão expressos em Real (R$), computando todos os custos
necessários a prestação de fornecimento, inclusive, transporte, seguros, impostos,
encargos fiscais, taxas etc;
Constar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de apresentação das mesmas;
Indicar a Razão Social da Empresa licitante, endereço, CNPJ, fone e FAX (tratando-se
de pessoa física, nome, endereço e CPF);
Data e assinatura do titular ou representante legal.

O valor máximo admissível para aquisição do objeto desta licitação corresponde a R$
245.196,22 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa e seis mil reais e vinte dois
centavos).
4 – DETALHAMENTO DA NECESSIDADE
A projeção da necessidade está demonstrada conforme a especificação dos itens
relacionados abaixo:

ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO
QTDE
PRODUTO
ÁLCOOL, TIPO ETÍLICO HIDRATADO,
CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 46° INPM,
DILUÍDO 54° GL . APLICAÇÃO: USO
68
DOMÉSTICO E GERAL. FRASCO DE
500 ML.
BACIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE,
CANELADA, COM CAPACIDADE DE
30
APROXIMADAMENTE 15 LITROS.

UNID

VALOR UNIT.

VALOR
TOTAL

UND

R$3,78

R$257,04

UND

R$4,53

R$135,90

03
04
05
06
07

08

09

10

11
12
13
14

BALDE, SEM TAMPA, EM PLÁSTICO,
REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE
10 LITROS
CAIXA
TÉRMICA
EM
ISOPOR
RESISTENTE COM CAPACIDADE DE
24 LITROS
CAIXA
TÉRMICA
EM
ISOPOR
RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 08
LITROS
COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO
GRANDE. PCT COM 50 UND
COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO
MÉDIO. PCT COM 50 UND
DESODORIZADOR
AMBIENTAL
AEROSOL
NA
FRAGANCIA
DE
LAVANDA
INGREDIENTE
ATIVO
SOLUBILIZANTES
COADJUVANTES
EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE
ALUMINIO COM CONTEUDO DE 360
ML E PESO LIQUIDO APROXIMADO DE
260 GRAMAS
DETERGENTE
FRAGRÂNCIAS
VARIADAS, PRINCIPIO ATIVO LINEAR
ALQUILBENZENO, SULFONATO DE
SODIO,
COMPOSICAO
BASICA
TENSOATIVOS:
ANIONICOS,
NAO
IONICOS,
COADJUVANTE,
PRESERVANTES,
SEQUESTRANTE,
ESPESSANTE,
FRAGANCIAS
E
OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS
PERMITIDAS,
TEOR
DE
ATIVOS
MINIMO DE 8, 0%, PH=6, 0-9, 0,
SOLUCAO
1%
P/
P,
,
ACONDICIONADO
EM
FRASCOS
PLASTICO, CONTENDO 500 ML
ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA
FACE COMPOSTA DE POLIURETANO E
FIBRA SINTETICA COM MATERIAL
ABRASIVO
COM
FUNÇAO
BACTERICIDA MEDINDO 110X75X9
MM, COM FORMATO RETANGULAR
POLIURETANO E FIBRA SINTETICA NA
COR AMARELA COM VERDE
FILME PVC ROLO COM 28 CM X 30 M
FÓSFORO
DE
SEGURANÇA
C/
MADEIRA 100% REFLORESTADA PACOTE COM 10 CAIXAS COM 40
PALITOS CADA
GARFO
DESCARTÁVEL
TAMANHO
MÉDIO. PCT COM 50 UND
GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO
MÍNIMO 21CMX23CM. PCT COM 50
UND

88

UND

R$5,05

R$444,40

12

UND

R$21,47

R$257,64

8

UND

R$8,67

R$69,36

624

PCT

R$4,93

R$3.076,32

624

PCT

R$3,40

R$2.121,60

78

FRASCO

R$9,85

R$768,30

250

FRASCO

R$1,66

R$415,00

312

UNID

R$2,08

R$648,96

20

ROLO

R$2,65

R$53,00

46

PCT

R$2,48

R$114,08

624

PCT

R$3,23

R$2.015,52

624

PCT

R$1,06

R$661,44

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

INSETICIDA
AEROSOL,
BAIXA
TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE
DE AGUA, SEM CFC - SIMILAR AO
SBP - FRASCO DE 300 ML
LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO
TRADICIONAL. BIODEGRADÁVEL E
ATESTADO DERMATOGICAMENTE EMBALAGENS DE 500 ML
PANO DE CHAO CONFECCIONADO EM
TECIDO
100%
ALGODÃO,
TIPO
SACARIA
BRANCA
DE
AÇÚCAR,
RECUPERADA DE PRIMEIRA VIAGEM,
LAVADO E ALVEJADO, ISENTO DE
RASGOS E OUTROS DEFEITOS QUE
POSSAM
PREJUDICAR
SUA
UTILIZAÇÃO. LARGURA MÍNIMA DE
42 CM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70
CM, TRAMA MÍNIMA DE 9 FIOS/CM.
PAPEL ALUMÍNIO 30CMX7,5M
PAPEL HIGIÊNICO ALTA QUALIDADE,
COM FOLHA SIMPLES, PICOTADA,
MACIA. DIMENSÕES 30 X10 CM
APROVADO PELO INMETRO. PACT. C/
4 UNID
PASTILHA
SANITARIA,
COM
SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL, EM
CONSISTENCIA SOLIDA, COMPOSTO
DE
98,99%
DE
PARADICOROBENZENO
FRAGRÂNCIAS VARIADAS
PRATO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO
NÃO RECICLADO, BRANCO LEITOSO,
RASO, TAMANHO GRANDE. PCT COM
10 UND
PRATO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO
NÃO RECICLADO, BRANCO LEITOSO,
RASO, TAMANHO MÉDIO. PCT COM 10
UND
PRATO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO
NÃO RECICLADO, BRANCO LEITOSO,
RASO, TAMANHO PEQUENO. PCT COM
10 UND
QUEROSENE FRASCO OU EMBALAGEM
DE O 1 LITRO - APRESENTAR
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.
SABONETE EM TABLETE, DE BOA
QUALIDADE,
PARA
HIGIENE
PESSOAL.
REGISTRO
NO
MS
EMBALAGEM INDIVIDUAL. TABLETE
90G
SABONETE LÍQUIDO COM REGISTRO
NO MS. - COMPOSIÇÃO: AGENTE
BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICO
EMOLIENTES
E
SOBRE
ENGORDURANTES,
ETOXILADO
E

30

FRASCO

R$8,63

R$258,90

70

FRASCO

R$2,78

R$194,60

186

UND

R$3,70

R$688,20

30

ROLO

R$2,48

R$74,40

4536

PCT

R$2,68 R$12.156,48

468

UND

R$1,97

R$921,96

936

PCT

R$3,13

R$2.929,68

1092

PCT

R$2,13

R$2.325,96

1092

PCT

R$1,65

R$1.801,80

8

LITRO

R$9,45

R$75,60

56

TABLET
E

R$1,60

R$89,60

112

FRASCO

R$14,68

R$1.644,16

27

28

29

30

31
32

33

34

35

SULFATADO. FRASCO C/ 500ML
SACO
PLÁSTICO
P/LIXO
EM
POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA
100 LITROS. PACOTE COM 05
UNIDADES.
SACO
PLÁSTICO
P/LIXO
EM
POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA
15
LITROS.
PACOTE
COM
20
UNIDADES.
SACO
PLÁSTICO
P/LIXO
EM
POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA
30
LITROS.
PACOTE
COM
10
UNIDADES.
SACO
PLÁSTICO
P/LIXO
EM
POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA
50
LITROS.
PACOTE
COM
10
UNIDADES.
SACOLÃO
PLÁSTICO
EM
POLIETILENO, MATERIAL RESISTENTE
TAMANHO G
SACOLÃO
PLÁSTICO
EM
POLIETILENO, MATERIAL RESISTENTE
TAMANHO M
TOALHA
DE
PAPEL
CELULOSE
VIRGEM,
GOFRADO E PICOTADO,
PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA,
MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA
ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO
(GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS
DE
CELULOSE
VIRGEM,
BIODEGRADÁVEL,
PAPEL
NÃO
RECICLADO. PACOTE COM 02 ROLOS,
COM 60 TOALHAS DE 22X10 CM
VASSOURA DE PELO: SINTETICO DE
NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA
DA BASE ENTRE 24 A 27 CM, COM
BASE
DE
MADEIRA
PINTADA,
CONTENDO ROSCA PARA CABO
VASSOURA
DE
PIAÇAVA,
BASE
TRIANGULAR, REVESTIDA DE FLANGE
DE METAL, MEDIDA DA BASE DA
VASSOURA ONDE ENCAIXA O CABO
DEVE SER DE 16 CM, CERDAS DE
FIOS
PETT
MEDINDO
APROXIMADAMENTE 140 MM DE
COMPRIMENTO E 5 MM DE LARGURA
DE 1 MM DE ESPESSURA. O CABO
DEVERÁ TER 1,2 M DE COMPRIMENTO
E 2,5 CM DE DIÂMETRO

468

PCT

R$4,58

R$2.143,44

468

PCT

R$2,63

R$1.230,84

562

PCT

R$3,60

R$2.023,20

468

PCT

R$4,45

R$2.082,60

156

KG

R$10,50

R$1.638,00

156

KG

R$10,50

R$1.638,00

374

PCT

R$3,83

R$1.432,42

78

UND

R$11,45

R$893,10

156

UND

R$13,55

R$2.113,80

38

37

VASSOURA
DE
PIAÇAVA,
BASE
TRIANGULAR, REVESTIDA DE FLANGE
DE METAL, MEDIDA DA BASE DA
VASSOURA ONDE ENCAIXA O CABO
DEVE SER DE 16 CM, CERDAS DE
FIOS
PETT
MEDINDO
APROXIMADAMENTE 140 MM DE
COMPRIMENTO E 5 MM DE LARGURA
DE 1 MM DE ESPESSURA. O CABO
DEVERÁ TER 1,2 M DE COMPRIMENTO
E 2,5 CM DE DIÂMETRO
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE
SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON
COM ESTOJO.
VALOR TOTAL

186

UND

R$13,55

R$2.520,30

14

UND

R$3,02

R$42,28
R$51.957,88

VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 51.957,88 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito
centavos)
5 – DO FORNECIMENTO
5.1. O fornecimento do objeto desta licitação será executado de forma integral, tendo a
empresa ganhadora o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para entrega dos produtos
especificados, através de Requisições Formais da Prefeitura Municipal de Orobó.
5.2. A entrega referente aos produtos deverá ser realizada diretamente na Sede da
Prefeitura Municipal de Orobó, situada à Avenida Estácio Coimbra, nº 19 - Centro – CEP:
55.745-000.
6 – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA
6.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora
será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação para tal, conforme
minuta do Anexo VI e proposta aceita.
6.1.1 - O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato.
6.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
6.2 - O prazo para vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura, até
31/12/2017.
7 – DO PAGAMENTO E REAJUSTE
7.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, mediante cheque nominal ou
transferência bancária, em moeda corrente nacional, após a apresentação da nota
fiscal/fatura, em 2 (duas) vias, contendo o detalhamento dos serviços executados,
devidamente atestada pelo setor competente.

7.2 - No preço estão incluídas todas as despesas necessárias à execução total do serviço
contratado, bem como o lucro, impostos, encargos, conforme as exigências referidas no
Edital.
7.3 - A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva nota fiscal/fatura juntamente com os
documentos inerentes à sua regularidade jurídica e fiscal, em especial com Certidão de
Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, esta em substituição
as duas últimas, do FGTS, INSS e Dívida Ativa da União.
7.4 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor/empregado competente, condicionado este ato à verificação da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados.
7.5 - Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
7.6 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 - Os dispêndios decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária vigente para o exercício financeiro de 2017:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
0412200032.006 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - 33903099 - Material de Consumo
0412200032.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos – 33903099 – Material de
Consumo
0412100032.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 33903099 - Material de Consumo
1236100062.023 - Manutenção do Ensino Fundamental – 339033000 – Material de Consumo
1236100062.024 - Manutenção do Ensino Fundamental -FNDE – 33903099 – Material de
Consumo
1236100062.045 - Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - 33903099 – Material de
Consumo
1545100032.049 - Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo – 33903099 Manutenção de Consumo
2012200122.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
33903099 - Material de Consumo
9 – DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA
9.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação
por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

- Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
9.1.1 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data de entrega do bem uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo
ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

Orobó (PE), 13 de novembro de 2017.

_________________________________
Cléber José de Aguiar da Silva
Prefeito

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

A empresa........................................................, CNPJ nº ......................................, declara, sob as
penas da Lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para
participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2017.

Data e local
___________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE MENOR

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

A
Empresa..........................................................................,
inscrito
no
CNPJ
n°.........................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)........................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
no................................ e do CPF no .........................................., DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze
anos, na condição de aprendiz.

...................., ........... de ...................... de 2017.

...........................................
[inserir nome do representante legal]
[inserir CPF do representante legal]

ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

A empresa _________________________, CNPJ n.º__________________________, com sede
à________________________________________,
neste
ato
representada
pelo(s)
Sr(a).__________________________________________________,
na
qualidade
de_________________________ da referida empresa, portador da carteira de identidade
Nº__________________,
CPF
Nº________________,
residente
à______________________________________________, na cidade de __________________________,
estado de_______________________, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)________________________________________,
portador
da
carteira
de
identidade
Nº__________________________,
CPF
Nº________________,residente
_______________________________,
na
cidade
de
_________________________, estado de_______________________, a quem confere(m) amplos
poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE praticar os atos necessários para
representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão, na forma Presencial n.º
028/2017, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de
apenas uma licitação).
-------------------------------------, ------ de --------------------- de 2017.
-----------------------------------------------------------------------Assinatura
RECONHECER FIRMA(S)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
Ref.: Pregão nº 028/2017

Prezados Senhores,
Pela presente, declaramos, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII,
do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que esta empresa é uma microempresa/empresa
de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos
impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e
que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
Local e data

________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO VI-A
MODELO
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.
ENDEREÇO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
Senhor Pregoeiro,
Apresentamos, a seguir, nossa proposta de preços, cujo objeto refere-se a aquisição de
materiais de limpeza, utensílios domésticos, higiene pessoal e descartáveis, destinados a
Prefeitura Municipal de Orobó/PE.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

MARCA

VALOR
UNIT
R$

VALOR
UNIT
R$

VALOR TOTAL R$.......................
Nos valores propostos estão inclusos transportes, impostos, encargos sociais, tributos,
seguros, taxas e demais ônus incidentes.
Valor Total da Proposta: R$ ........................ (................), compreendendo o período de
vigência contado a partir da data da assinatura do contrato até trinta e um (31) de
dezembro de 2017.
Validade da Proposta: 60 dias.
Local e data
Assinatura do proponente

ANEXO IV-B
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação da Licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada

de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
, em

de

de

___________________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da
licitação, com identificação completa)

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017
CONTRATO Nº ______/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ E A EMPRESA
........................., VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL E
DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE
OROBÓ/PE.
Aos ___ dias do mês de ________de 2017, na sede Prefeitura Municipal de Orobó, Estado
de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.294.254/0001-13, com sede à Av. Governador Estácio Coimbra, nº 19, CEP nº 55.745000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Prefeito o Sr. CLÉBER JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA, brasileiro, casado, residente e
domiciliado no Sítio Caiçaras, s/n, Zona Rural, nesta cidade, portador do RG Nº. 6.345.539
SDS/PE, CPF Nº 056.691.764-56, no presente ato denominado apenas CONTRATANTE, e a
empresa _________________, com sede na _________, nº____, (Bairro) – (Cidade) –
(Estado), CEP______, telefone_______, CNPJ no _____________, neste ato representada
pelo(a) Senhor(a) _______________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente
na __________, nº ____, (Bairro) – (Cidade) – (Estado), portador da Carteira de
Identidade nº ******** – (Órgão Expedidor) e do CPF nº. *****************, daqui por diante
denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, acordados os termos deste
Contrato, objeto do PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2017 consoante consta do Processo n.º
028/2017, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterações
posteriores e demais normais vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO
Cláusula Primeira: O presente contrato tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a aquisição de materiais de limpeza, utensílios domésticos,
higiene pessoal e descartáveis, destinados a Prefeitura Municipal de Orobó/PE, nos
termos da proposta apresentada pela contratada, e Termo de Referência do PREGÃO
PRESENCIAL nº 028/2017.
Parágrafo único: O presente CONTRATO abrange somente a prestação contida
na cláusula primeira deste instrumento. Qualquer ação ou procedimento subsequente,
embora correlata, fica sujeita à celebração de um novo contrato.
DO REGIME JURÍDICO
Cláusula Segunda: O fornecimento, objeto do presente Contrato, rege-se pela
Lei Federal nº 8.666/93, de 21.6.93, atualizada pelas Leis n.º 8.883, de 08.6.94, nº 9.648, de
27.5.98 e 9.854, de 27.10.99, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições
de direito privado.

Parágrafo único: O fornecimento objeto deste contrato foi licitado através do
Processo Licitatório Nº 028/2017, na Modalidade Pregão, forma Presencial Nº 028/2017,
realizada em 23 de janeiro 2017.
DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Cláusula Terceira: O valor total do objeto deste contratado será de R$
.................................. (...........................).
Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias,
mediante cheque nominal ou transferência bancária, em moeda corrente nacional,
após a apresentação da nota fiscal/fatura, em 2 (duas) vias, contendo o
detalhamento dos serviços executados, devidamente atestada pelo setor competente.
Parágrafo Segundo: No preço estão incluídas todas as despesas necessárias à
execução total do serviço contratado, bem como o lucro, impostos, encargos,
conforme as exigências referidas no Edital.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva nota
fiscal/fatura juntamente com os documentos inerentes à sua regularidade jurídica e
fiscal, em especial com Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual,
Municipal ou Distrital, esta em substituição as duas últimas, do FGTS, INSS e Dívida Ativa
da União.
Parágrafo Quarto: O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o
“atesto” pelo servidor/empregado competente, condicionado este ato à verificação
da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços
efetivamente prestados.
Parágrafo Quinto: Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
Parágrafo Sexto: Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária
prevista na legislação aplicável.
DO REAJUSTE
Cláusula Quarta: Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis.
Parágrafo único - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a
inviabilidade de sua execução.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Cláusula Quinta: As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas com os
recursos constantes da dotação a seguir especificada, consignada no Orçamento do
Exercício de 2017:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
0412200032.006 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - 33903099 - Material de
Consumo
0412200032.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos – 33903099 – Material de
Consumo
0412100032.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 33903099 - Material de
Consumo
1236100062.023 - Manutenção do Ensino Fundamental – 339033000 – Material de
Consumo
1236100062.024 - Manutenção do Ensino Fundamental -FNDE – 33903099 – Material de
Consumo
1236100062.045 - Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - 33903099 – Material de
Consumo
1545100032.049 - Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo – 33903099 Manutenção de Consumo
2012200122.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente. 33903099 - Material de Consumo
DA VIGÊNCIA
Cláusula Sexta: O prazo global para o fornecimento terá início a partir da
assinatura do presente contrato, terminando em 31 de dezembro de 2017.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula Sétima– Das Obrigações das Partes:
I - Obrigações do Contratado:
a) Executar diretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto a que alude
este contrato, observando critérios de qualidade técnica e o prazo.
b) Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo
ou culpa no cumprimento do Contrato venha direta ou indiretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados à CONTRATANTE ou terceiros.
II – Obrigações da Contratante:
a) Prestar ao contratado todos os esclarecimentos necessários à consecução do
objeto.
b) Indicar um responsável pela fiscalização dos fornecimentos executados.
c) Efetuar o pagamento nas datas aprazadas.
DA RESCISÃO, DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula Oitava: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo,
DESDE que a parte denunciante comunique à outra formalmente, sendo assegurado ao
Instituto a rescisão unilateral na forma do disposto no Art. 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Único: Havendo rescisão, o Contratado terá direito a receber
importância correspondente ao fornecimento efetivamente executado até a data da
rescisão do distrato.
Cláusula Nona: É eleito foro do Município de Orobó, como competente para
dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente contrato.
Orobó (PE), _____ de ______de ______.

_______________________________
Cléber José de Aguiar da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
Contratante
________________________________
P/Contratado
[inserir razão social da empresa]
[inserir representante legal da empresa]

TESTEMUNHAS:
Nome:........................................
CPF nº: .....................................

Nome:...............................
CPF nº: ...............................

ANEXO VIII
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de limpeza,
utensílios domésticos, higiene pessoal e descartáveis, destinados a Prefeitura Municipal de
Orobó/PE.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ Nº
ENDEREÇO
BAIRRO

CEP:

MUNICÍPIO

ESTADO:

FONE:

FAX:

E-MAIL

Acusamos o recebimento do edital para participar do processo supracitado e declaramos ter
pleno conhecimento de que o preenchimento incorreto deste protocolo exime a PREFEITURA
MUNICIPAL DE OROBÓ de qualquer responsabilidade quanto ao não recebimento, de nossa
parte, de correspondência e/ou mensagens que possam ser enviadas.

Acusamos ainda o recebimento de proposta em meio digital, a qual deverá ser
preenchida e entregue em mídia juntamente com a proposta de preço e
documentos de habilitação.

Orobó/PE, _____ de ____________________ de 2017.

_________________________________________
ASSINATURA

