EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2021
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal, para
atendimento das atividades desenvolvidas pelas diversas Secretarias do Município
de Mansidão.
TIPO: Menor Preço global por lote
DATA: 28 de junho de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO /CREDENCIAMENTO: 16:00 hs
LOCAL: Rua Capitão Manoel Remigio, nº 80, Centro, Mansidão - Bahia.
1 - PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Mansidão, através de seu Pregoeiro, torna público que
realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, regido pela Lei Federal n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei
n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, em sessão pública às 16:00 horas do dia 28
de junho de 2021, na Sala da Comissão, onde serão recebidos os invólucros contendo a
Proposta Comercial e Documentação.
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização
da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local
e hora.
2 - OBJETO
2.1. Constitui o objeto da presente licitação o Aquisição de materiais de limpeza,
descartáveis e higiene pessoal, para atendimento das atividades desenvolvidas
pelas diversas Secretarias do Município de Mansidão, conforme características
constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste
Edital.
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. O pagamento devido a contratada será efetuado, mensalmente após a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a
entrega de acordo com as especificações ajustadas.
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos
órgãos fazendários, mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao
processo de pagamento.
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3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte
programação financeira:
Órgãos:

02.01.000 – GABINETE DO PREFEITO
02.02.000 –SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;

02.03.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
02.04.000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.001 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.03.001 – SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER
02.07.000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.08.000 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
02.09.000 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Atividades: 2003 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
2006 – GESTÃ DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO
2007 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
2009 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2012 - DESENV. DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - ( 40% )
2023 - DESENV. DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
2087 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO MÉDIO
2088 – GESTÃ DAS AÇÕES DO PROGRAMA PNAT
2061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
2062 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA
ESPORTE E LAZER
2089 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
2026 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA
2036 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
2086 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE
OBRAS
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2044 – DSENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA
2090 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2028 – GESTÃO DE APOIO AS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA – FMS
2029 – GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – FMS
2030 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
2032 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SISVAN
2033 – GESTÃO DAS AÇÕES DA FAMÁCIA BÁSICA – FMS
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2034 – APOIO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE –
FMS
2035 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SAÚDE DA FAMILIA – FMS
2038 -DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS
2092 – PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD
2094 – GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE MUN.
OESTE DA BAHIA
2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO PUB. INTERF, DE SAÚDE
DO OESTE-POLICLINICA
2098 – GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE CORONAVIRUS(COVID-19)
2042 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
2045 – GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2095 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE
2099 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL COMBATE
CORONAVIRUS(COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recurso: 00,01, 02, 04,14,15,16,19, 29,42
4 – CREDENCIAMENTO
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta
sessão pública.
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e
somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório,
respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado.
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com
a cópia do Contrato Social ou equivalente da empresa.
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original
para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais
empresas.
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4.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não
inabilitará o licitante, mas o impedirá de propor lances verbais.
4.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua
proposta escrita.
4.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no
Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua
Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente.
4.8. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO
do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de Atendimento às
Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da
Lei Federal n.º 10.520/02 e anexo VII – (modelo de declaração de inexistência de
funcionário público no corpo da empresa).
4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação
de retardatários, salvo na condição de ouvintes.
4.10. Aqueles que se declararem microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte
(EPP), interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar
123/2006, deverão apresentar, juntamente com a documentação de credenciamento
do representante legal, CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, expedida
pela Junta Comercial, com com data de emissão do ano em curso;
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital.
5.2. Não poderão participar da presente licitação:
5.2.1. pessoas físicas;
5.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio;
5.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
5.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
5.2.5. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato
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tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão
que o praticou.
5.2.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados
ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações
assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
5.2.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias
úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observados.
5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.
5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos
recursos deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário
de funcionamento normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese,
aqueles encaminhados via fax ou por meio eletrônico.
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO
devidamente ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois)
invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Mansidão
Pregão: 011/2021
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal, para
atendimento das atividades desenvolvidas pelas diversas Secretarias do
Município de Mansidão.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da
Documentação acarretará a inabilitação do licitante.
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6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal
ou similar.
7 - PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste
Edital, e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada
obedecendo aos seguintes requisitos:
7.1.1. em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante
(exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber),
rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo
representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida
em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua.
7.1.2. preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
7.1.3. preço unitário e total, em algarismos, de cada um dos lotes cotados, e global do
lote, em algarismos e por extenso, prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o
valor unitário e o total e, entre os expressos em algarismos e por extenso, considerado
este último;
7.1.4. detalhamento de todas as características dos produtos ofertados por item,
indicando expressamente a marca do fabricante, de forma clara e inequívoca;
7.1.5. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas
relativas aos custos de fornecimento dos produtos, frete, seguro, embalagem, taxas,
impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração
devida pelo contratante para execução completa do contrato;
7.1.6. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.7. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
7.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o
endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se
houver, para contato.
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou
omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os
materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Prefeitura Municipal de Mansidão sem
quaisquer ônus adicionais.
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7.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das
condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal n.º 8.666/93.
7.5. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário
e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
7.6. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais
apresentadas pelos licitantes.
7.7. A aceitação da proposta será feita por VALOR GLOBAL POR LOTE.
7.8. Serão desclassificadas as propostas que:
7.8.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos;
7.8.2. contiverem emendas, borrões ou rasuras;
7.8.3. apresentem cotação de opção de produto / material (proposta alternativa);
7.8.4. não apresentarem cotação para TODOS os itens do ANEXO I.
8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO
GLOBAL POR LOTE.
8.2. Serão classificados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor
preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por
cento) superior àquela de menor preço.
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do
item 8.2, serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três).
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.6. 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 por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
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8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
8.9. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e
o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta válida.
8.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento ou ainda preços manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de
mercado.
8.11. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro
convocará todos os licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas
propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.12. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.13. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
8.14. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo
representante legal e encabeçadas, necessariamente, por índice, no qual constem as
respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:
9.1.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.1.1.1. registro comercial no caso de empresa individual;
9.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores.
9.1.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
9.1.1.4. decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou
sociedades estrangeiras em funcionamento no País;
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9.1.1.5 cópias das cédulas de identidades dos sócios ou proprietários da empresa
9.1.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL:
9.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.1.2.2. prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
9.1.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União),
Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
9.1.2.4. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;
9.1.3. Quanto à REGULARIDADE TRABALHISTA:
9.1.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
9.1.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.1.4.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito publico ou privado, de que atua no ramo de atividade dos serviços o
objeto desta licitação e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo
satisfatório contrato(s) anteriormente mantido(s) com o(s) emitente(s) do(s) atestado(s);
9.1.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.1.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias
anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de
validade;
9.1.6. O cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal será
demonstrado através da apresentação de declaração firmada pelo licitante, na forma
estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de setembro de 2002, conforme anexo VI;
9.2. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura sede do licitante,
com data em vigor.
9.3. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias
reprográficas autenticadas por cartório competente, ou em cópia reprográfica simples,
devidamente acompanhada do documento original para autenticação em reunião, exceto
os documentos com certificação digital ou expedidos pela internet, cujas autenticidades
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deverão ser confirmadas mediante consulta ao respectivo site, que o expediu, ou por
publicação em órgão de imprensa oficial.
9.3.1 Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
9.3.2. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer
documentos implicará na inabilitação do licitante.
9.3.3. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
10 - ADJUDICAÇÃO
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas
as condições expressas, neste Edital de Pregão e seus Anexos seja declarado vencedor.
11 - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
11.1. As empresas vencedoras fornecerão os produtos de acordo com as necessidades e
conforme solicitação de funcionário designado pelo Departamento Competente, sendo
que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no contrato e deverão ser feitas
na sede do Município contratante.
11.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
11.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada
dos produtos objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos
ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme
dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4. Ocorrendo rejeição dos produtos, a Contratada deverá substituí-los no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data em que for comunicado da citada
rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
11.5. As quantidades dos produtos são estimadas e a CONTRATANTE não se obriga a
adquirir suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades,
observando-se o que dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
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12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a
proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da
execução e, especialmente:
12.1.1. fornecer os produtos rigorosamente nas especificações e prazos constantes no
Anexo I, parte integrante e indissociável deste Edital;
12.1.2. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação;
12.1.3. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
12.1.4. comunicar ao Prefeitura Municipal de Mansidão os eventuais casos fortuitos e de
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar
os documentos para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir
da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
13 - CONTRATO
13.1. O fornecimento do objeto da presente licitação será formalizado mediante Termo de
Contrato a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo V, devendo ser
observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor
terá o seu prazo de vigência contado da data da assinatura do instrumento contratual até
o término do prazo de garantia do produto ou material estipulado na proposta do licitante
vencedor.
13.3. A Prefeitura Municipal de Mansidão providenciará por sua conta, a publicação do
extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.
13.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da convocação da Prefeitura Municipal de Mansidão, para assinatura do contrato, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
14 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
14.1. O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços,
vigorará com a manutenção do percentual entre o preço do produto fornecido adquirido
pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para o Município na época da licitação,
não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa
ao público em geral;
14.2. O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste
Município, quando da entrega da fatura do fornecimento, caso seja requerido pela
empresa;
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14.3. A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de
compra do material junto ao seu fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado
ao Município está de acordo com o percentual da proposta apresentada.
14.4. Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos
preços, este só poderá ser pedido com relação à fatura seguinte.
14.5. No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser
repassados integralmente ao Município.
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante
que:
15.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
15.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
15.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
15.1.4. fizer declaração falsa; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o
licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
15.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro
do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do pedido;
15.2.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º
(quinto) dia após a data fixada para entrega dos materiais e 0,07% (sete centésimo por
cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do pedido;
15.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento
advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
15.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao
licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
15.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da
Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais
cominações legais.
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16 - RECURSOS
16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos
autos.
16.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
16.3. O acolhimento
aproveitamento.

do

recurso

invalidará apenas os atos insuscetíveis de

17 - DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06 e
147/2014)
17.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
17.1.1. 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 Comissão de Licitação, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
17.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 17.1.1, implicará
na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
17.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
17.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
17.3. Para efeito do disposto no item 17.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 17.2.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 17.2.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
17.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 17.3, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
17.5. O disposto nos itens 17.2 e 17.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
17.6. Independente do disposto nos itens 17.2 e 17.3, a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
18- DOS PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS OBRIGATÓRIOS PARA A
REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM RAZÃO DO MOMENTO DE PANDEMIA E EM
CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
18.1. Considerando a atual situação de pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(Covid-19), as sessões presenciais relativas ao certame regido por este Edital serão
públicas e realizadas com a observância de rigorosos protocolos de segurança e
enfrentamento ao Covid-19, conforme as disposições deste Edital e em conformidade
com as determinações do Ministério da Saúde e demais órgãos e autoridades
epidemiológicas e sanitárias, a saber:
a) As sessões serão públicas, em sala ampla, arejada e ventilada, com obrigatório
distanciamento de 2m (dois metros) entre os licitantes durante toda a sessão de modo a
evitar concentração próxima de pessoas;
b) Haverá controle do fluxo de entrada, saída, e circulação de pessoas ao recinto onde
será realizada a sessão, ordenando-se a entrada/saída, um por vez, de modo a evitar
concentração próxima de pessoas;
c) Somente pessoas portando máscaras de proteção individual serão admitidas ao recinto
onde será realizada a sessão;
d) Não será permitido mais do que 1 (um) representante de cada empresa licitante ao
recinto onde será realizada a sessão e este representante deverá, obrigatoriamente,
comparecer com sua respectiva máscara e/ou EPI’s, sob pena de o licitante não participar
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da sessão, arcando, consequentemente, com as consequências e penalidades
processuais e procedimentais decorrentes da ausência ao certame;
e) Nenhuma pessoa que esteja apresentando sintomas respiratórios será admitida ao
recinto onde será realizada a sessão, mesmo portanto máscara, dado o grau de
exposição, risco e vulnerabilidade que pessoas nesse estado causam aos demais
participantes do ato;
f) Durante toda a sessão os licitantes deverão manter distanciamento de 2 metros em si,
observando e respeitando as marcações e sinalizações do local, bem como as diretrizes
de distanciamento que forme prestadas pela Comissão de Licitação, devendo prevalecer
o distanciamento mesmo quando das interpelações do licitante à Comissão de Licitação
no decorrer dos atos inerentes à sessão;
g) A Guarda Municipal se fará presente para garantir o fiel cumprimento das medidas de
distanciamento aqui estabelecidas que visam preservar a segurança de todos os
participantes da licitação bem como o cumprimento das Recomendações para
enfrentamento ao Covid19 exaradas pelo Ministério Público do Estado da Bahia,
autoridades sanitárias e epidemiológicas integrantes do Ministério da Saúde.
18.2. As medidas e protocolos de distanciamento adotadas neste Edital para realização
das sessões públicas e presenciais decorrem da [1] Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30
de janeiro de 2021, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; [2]
Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2021, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV); [3] Portaria nº 356, de 11 de Março de 2021, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2021, e que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19) no Brasil; [4] o Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2021, que
dispõe sobre a situação de emergência de todo território baiano afetado por doença
infeciosa viral Coronavírus (COVID-19); [5] o Decreto Legislativo nº 2041 de 23 de março
de 2021, expedido pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que reconhece a
ocorrência de estado de calamidade pública no Estado da Bahia; [6] o Decreto Municipal
nº 09 de 20 de janeiro de 2021 que dispõe sobre medidas de prevenção e controle para
enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município de Mansidão – Bahia
19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
19.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de
Mansidão providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-se a partir do
primeiro dia útil subseqüente o prazo para a solicitação de reconsideração.
19.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do
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interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser firmado.
19.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
19.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos
envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e
representantes credenciados presentes.
19.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no
§ 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
19.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos,
para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou
para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
19.8. O Pregoeiro e/ou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da
Lei Federal n.º 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
19.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de
Mansidão.
19.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a
Prefeitura Municipal de Mansidão tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
19.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
19.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe
de Apoio.
19.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos
poderão ser dirimidas pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme
prazo estabelecido no subitem 5.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente
de Licitação, cujo telefone para contato é o de n.º (77) 3641-2118.
19.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada
a todos os interessados.
19.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá
a mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
19.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
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19.16.1. Anexo I - Termo de Referência;
19.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial;
19.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação.
19.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços;
19.16.5. Anexo V - Minuta de Contrato.
19.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
19.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Funcionário Público no
Corpo da Empresa
19.17. O foro da Comarca de Mansidão - BA será o único competente para dirimir e julgar
todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.
Mansidão, 05 de abril de 2021.
____________________________________
MARCELO CÂNDIDO LOBO ROCHA

Pregoeiro
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ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021
01. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal, para atendimento das atividades
desenvolvidas pelas diversas Secretarias do Município de Mansidão.
02. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a aquisição em razão do consumo da Secretaria Municipal de Administração,
Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal/Secretaria Municipal de Educação e
Escolas da Rede Municipal,/Secretaria Municipal de Assistência Social e programas apoiados/Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos / Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente/ Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer/e os diversos setores a elas pelas diversas Unidades de Saúde, de programas de Assistência
Social e da Administração geral, dos referidos produtos, conforme levantamento realizado.
03. DA DESCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO
LOTE 1
ITEM
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

DESCRIÇÃO

UND

QTD

APANHADOR DE LIXO Alumínio, cabo em madeira com
mínimo de 60 cm base metálica
quadrada, dimensões mínima
de 19X19.
BACIA - Plástico resistente,
cores
variadas,
formato
cilíndrico capacidade para 10
litros.
BACIA GRANDE - Bacia de
alumínio reforçado capacidade
21 litros. 70cm x 1, 10mm,
15cm altura.
BALDE COM TAMPA - Material
plástico ABS ou polipropileno,
formato
cilíndrico,
com
capacidade aproximada de 100
litros.
BALDE DE ALUMÍNIO Material resistente capacidade
para 10 litros.
BALDE PARA RODO MÁGICO
- Balde plástico oval, com
capacidade para 14 a 15 litros,
para rodo mágico de 28cm.
BALDE
PLÁSTICO
Capacidade de 10 litros,
polietileno de alta densidade,
alta resistência a impacto,
paredes e fundo reforçados,
reforço no encaixe da alça, alça

UND

200

UND

10

UND

10

UND

10

UND

5

UND

20

UND

20

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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em aço 1010/20 zincado.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

BALDE
PLÁSTICO
Capacidade de 15 litros,
resistente, com tampa, alça de
metal, cores variadas.
BALDE
PLÁSTICO
Capacidade de 20 litros,
resistente, com tampa, alça de
metal, cores variadas.
CESTO PARA LIXO - Material
plástico ABS ou polipropileno,
sem tampa, na cor preta,
formato cilíndrico, dimensões de
24 cm de diâmetro x 30 cm de
altura,
com
capacidade
aproximada de 14 litros.
CESTO PARA ROUPA Branco; Material: Polipropileno;
Atóxico;
Com
tampa;
Dimensões:
48cm(C)
x
38,5cm(L)
x
56cm(A);
Capacidade: 60 Litros
COADOR DE CAFÉ - Com
arame, fabricado com flanela,
cabo de madeira torneado,
grande.
COADOR DE CAFÉ - Com
arame, fabricado com flanela,
cabo de madeira torneado,
médio.
DESINTUPIDOR DE VASO
SANITÁRIO - Em borracha,
com cabo de madeira, cabo
com 50 a 60 cm.
ESCOVA DE PLÁSTICO - Para
lavagem de roupas, com cedas
de nylon, cabo anatômico (tipo
cabinho de passar roupa) para
as mãos.
ESCOVA PARA BANHEIRO Oval para lavar roupa, base de
madeira cedas de polipropileno.
ESPANADOR PEQUENO - Do
tipo de pena, medindo 35 cm.

UND

20

UND

20

UND

100

UND

5

UND

50

UND

50

UND

80

UND

50

UND

80

UND

10

FLANELA DE ALGODÃO Cores variadas, para limpeza,
100%
algodão,
bordas
overloqueadas em linhas de
algodão,
para uso geral,
dimensões mínimas de 0,40 x
0,60 cm.
LIXEIRA PARA BANHEIRO Plástico
resistente,
com
acionamento por pedal e
capacidade para 12 a 14 Litros.

UND

200

UND

100
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

PÁ PARA LIXO - Material de
plástico, com cabo dobrável
para facilitar o armazenamento
do lixo, possui apoio para firmar
a pá com o pé, deixando as
duas mãos livres para o
manuseio da vassoura.
PANO DE CHÃO TIPO SACO 100% algodão, alvejado, bordas
com acabamento em overloque,
dimensões aproximadas de 70 x
50 cm e peso aproximado de
100g, com variação de +/- 5%.
Etiqueta
com
dados
de
identificação do produto e
marca do fabricante.
PANO DE COPA - Aberto,
100% algodão, sem estampa,
alvejado,
borda
com
acabamento em overloque, alta
absorção, 40x65cm.
PANO
DE
PRATO
Confeccionado
em
100%
algodão, atoalhado, liso, com
bainha medindo 40X50cm.
POTE
ALIMENTOS
Capacidade de 250 ml, para
acondicionamento de alimentos,
material plástico resistente,
atóxico, com tampa. Pacote
com 50 unidades.
PREGADOR - Prendedor para
Roupas em madeira. Pacote
com 12 unidades.
RODO
COM
CABO
DE
MADEIRA - 30 cm, lâmina de
borracha, cabo longo.
RODO MÁGICO - Rodo com
super-espuma absorvente PVA,
com
as
seguintes
especificações: cabo telescópio
que vai de 64 cm até 94cm, alta
absorção de água chegando até
700 ml, rodo de 28cm.
TOALHAS DE ROSTO - 100%
algodão,
Medindo
aproximadamente 50 cm x 70
cm. Cores variadas.
VASSOURA DE NAYLON Cabo em plástico, cepa em
madeira revestido de material
plástico, base com 20 cm de
comprimento, cabo longo.
VASSOURINHA DE PIAÇAVA
- Cabo e base em madeira e
altura mínima da base de 30
cm.

UND

400

UND

900

UND

50

UND

200

PCT

3

PCT

50

UND

200

UND

20

UND

50

UND

250

UND

200
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VALOR GLOBAL LOTE 01 R$ ..............................

LOTE 2
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESCRIÇÃO
COLHER DE SOBREMESA - Em
plástico
resistente,
descartável,
transparente, comprimento mínimo
12cm, com variação de +/- 1cm.
Pacote com 50 unidades.
COLHER DE SOPA - Em plástico
resistente, descartável, transparente,
comprimento mínimo 16cm, com
variação de +/- 1cm. Pacote com 50
unidades.
COLHER DESCARTÁVEL - Grande,
transparente ou branca; Pacote com
50 Unidades.
COPO
DESCARTÁVEL
COM
TAMPA - Capacidade 100ml, para
sobremesa, peso por cento igual ou
superior a 72g. Caixa com 20
pacotes com 100 unidades cada
pacote.
COPO
DESCARTÁVEL
COM
TAMPA – Capacidade média de 300
ml - Com
tampa adaptável,
confeccionado
com
resina
termoplástica branca ou translúcida
com capacidade mínima de 270ml e
máxima
de
300ml,
medindo
aproximadamente 7,5cm de diâmetro
na boca, 4,5cm de diâmetro no fundo
e 10,5cm de altura. Deverá atender
as normas ABNT NBR. Caixa com
20 pacotes com 100 unidades cada
pacote.
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL
200 ml - Em polipropileno, branco ou
translúcido, em conformidade com a
Norma ABNT NBR. Caixa com 25
pacotes com 100 unidades cada
pacote.
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL
50 ml - Em poliestireno, branco ou
translúcido, em conformidade com a
Norma ABNT NBR. Caixa com 50
pacotes com 100 unidades cada
pacote.

UND

QTD

PCT

50

PCT

100

PCT

100

CX

50

CX

30

CX

200

CX

70

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

Rua Capitão Manoel Remígio, Número 80 – Centro - Mansidão - BA | CEP: 47160-000 | Tel.: (77) 3641-2118 | CNPJ: 13.348.529/0001-42

VALOR
TOTAL
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ESPONJA DE LÃ DE AÇO Carbono abrasivo, para limpeza em
geral, peso líquido não inferior a 50
gramas. Embalagem: Pacote com 08
unidades. Fardo com 14 pacotes.
ESPONJA SINTÉTICA - Dupla face,
um lado em espuma poliuretano e
outro em fibra sintética abrasiva, com
dimensões 100 x 70 x 20 mm, com
variação de +/- 10 mm, Embalagem
com identificação e marca do
fabricante.
FÓSFOROS - Pacote com 10 caixas
de 40 unidades.
GARFO PARA REFEIÇÃO - Em
plástico
resistente,
descartável,
transparente, comprimento mínimo
16cm, com variação de +/- 0,5cm.
Pacote com 50 Unidades.
GUARDANAPO
Em
papel
absorvente, 100% fibra natural, folha
simples, 04 dobras, cor branca,
dimensões
22x23cm
(+/-10%).
Pacote com 50 unidades.
GUARDANAPO
Em
papel
absorvente, 100% fibra natural, folha
simples, 04 dobras, cor branca,
dimensões 30x31cm; Pacote com 50
unidades.
MARMITA
DESCARTÁVEL
Material alumínio, formato redondo,
tamanho
8,
diâmetro
20,
profundidade
5.
Características
adicionais com tampa. Caixa com
100 unidades.
MARMITA
DESCARTÁVEL
Material alumínio, formato retangular,
cantos arredondados, características
adicionais com tampa e 3 divisões,
Capacidade mínima: 828ml. Caixa
com 100 unidades.
MARMITA
DESCARTÁVEL
Material isopor, formato retangular,
cantos arredondados, características
adicionais com tampa e 3 divisões,
Capacidade: 900ml Caixa com 100
unidades.
PALITO DE DENTE - Material de
madeira, formato chato, comprimento
6cm. Pacote com 50 caixas de 100
unidades.
PANO PARA LIMPEZA - Multiuso,
tipo
perfex,
com
agente
antibacteriano. Embalagem: Pacote
com 5 panos. Fardo com 60

FARDO

40

UND

500

PCT

300

PCT

30

PCT

200

PCT

200

CX

50

CX

50

CX

40

PCT

100

FARDO

50
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pacotes.

19.

20.

21.

22.

23.

PAPEL HIGIÊNICO - Folha dupla, em
rolo, não reciclado, alta absorção, na
cor branca, dimensões de 10 cm x
30m. A embalagem deverá conter a
marca do fabricante, dimensão,
indicação de não reciclado, cor e lote
do produto. Pacote com 04 rolos.
Fardo com 16 pacotes.
PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples,
de 30m x 10 cm cada, alta maciez e
resistência,
100%
celulose.
A
embalagem deverá conter a marca do
fabricante, dimensão, indicação de
não reciclado, cor e lote do produto.
Pacote com 04 rolos. Fardo com 16
pacotes.
PAPEL LAMINADO - Grande 45 cm,
rolo.
PAPEL TOALHA EM ROLO - Folha
dupla picotada, comprimento 22,
largura 20, composição 100% fibras
celulósicas naturais. A embalagem
deverá conter a marca do fabricante,
dimensão,
indicação
de
não
reciclado. Fardo com 12 Pacotes
com 02 unidades cada um.
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
BRANCO - medida 23 x 21cm, com
duas dobras, ideal para dispenser de
papel toalha, próprio para secar as
mãos. Pacote com 1000 folhas.

Fardo

100

Fardo

400

UND

50

Fardo

100

PCT

650

24.

PILHA 9 volts

UND

100

25.

PILHA AAA

UND

100

26.

PILHA GRANDE COMUM

UND

100

27.

PILHA LITHIUM BATTLE

UND

10

28.

PILHA TAMANHO AA.
PLÁSTICO FILME - Em PVC
esticável,
transparente,
para
embalagem, resistente, atóxico e
inodoro, dimensões mínimas de 28
cm x 30 m. Embalagem: rolo de 30
metros, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.
PRATO DESCARTÁVEL – 15cm,
material plástico, aplicação refeição,
cor branca. Pacote com 10
unidades.

UND

100

UND

50

PCT

150

29.

30.
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31.

PRATO DESCARTÁVEL - 18cm.
Pacote com 10 unidades.

PCT

800

32.

PRATO DESCARTÁVEL - 21cm.
Pacote com 10 unidades.

PCT

200

VALOR GLOBAL LOTE 02 R$ ............................................

LOTE 3
ITEM

DESCRIÇÃO

1.

2.

3.
4.
5.

6.

ESCOVA DENTAL ADULTA Cerdas macias, cabo anatômico.
Produto com identificação do
fabricante.
ESCOVA DENTAL INFANTIL Com
formato
anatômico,
confeccionada em material atóxico,
com
cabo
em
polipropileno,
medindo entre 1 e 1,3cm de largura
e entre 9 e 14,5cm de comprimento,
cerdas macias, em nylon na cor
natural, medindo de 0,14 a 0,25mm
de diâmetro, dispostas em três
fileiras,
retas,
com
pontas
arredondadas, corte uniforme e 1 a
1,3cm de altura, contendo no
mínimo 60 cerdas por tufo, área de
inserção das cerdas deverá medir
dd 2,2 a 2,5cm de comprimento,
com aproximadamente 8mm de
largura.
LUVA PARA LIMPEZA - Em látex
natural; tipo mucambo tamanho
grande;
LUVA PARA LIMPEZA - Em látex
natural; tipo mucambo tamanho
grande;
LUVA PARA LIMPEZA - Em látex
natural; tipo mucambo tamanho
grande;
LUVAS DESCARTÁVEIS - Luva de
procedimento
não
estéril,
confeccionada em látex 100%
natural;
ambidestra;
alta
sensibilidade;
totalmente
impermeável; lubrificada; punho
com bainha; com boa elasticidade;
textura uniforme. Tamanho G.
Caixa com 100 unidades.

UND

QTD

UND

50

UND

50

PAR

1500

PAR

1500

PAR

2500

CX

150

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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7.

8.

9.

10.

LUVAS DESCARTÁVEIS - Luva de
procedimento
não
estéril,
confeccionada em látex 100%
natural;
ambidestra;
alta
sensibilidade;
totalmente
impermeável; lubrificada; punho
com bainha; com boa elasticidade;
textura uniforme. Tamanho M.
Caixa com 100 unidades.
LUVAS DESCARTÁVEIS - Luva de
procedimento
não
estéril,
confeccionada em látex 100%
natural;
ambidestra;
alta
sensibilidade;
totalmente
impermeável; lubrificada; punho
com bainha; com boa elasticidade;
textura uniforme. Tamanho P.
Caixa com 100 unidades.
MASCARA DESCARTÁVEL - Tripla
camada com elástico. Caixa com
50 unidades.
TOUCAS DESCARTÁVEIS - Para
uso em laboratório, com elástico,
confeccionada
em
fibras
de
polipropileno, branca, 30 gramas,
antialérgica, formato arredondado,
com total capacidade de ventilação,
resistente e com elástico em toda a
volta. Pacote com 100 unidades.

CX

200

CX

200

CX

200

PCT

300

VALOR GLOBAL LOTE 03 R$ .......................................

LOTE 4

ITEM

DESCRIÇÃO

1.

2.

ÁGUA SANITÁRIA - Produto
para limpeza à base de
hipoclorito de sódio e água,
com teor de cloro ativo entre
2,00%p/p e 2,5%p/p. Produto
biodegradável, bactericida e
germicida.
Deve
conter
composição,
precauções,
marca, fabricação, validade, nº
de identificação no MS e
químico
responsável.
Embalagem plástica de 02
Litros.
ÁGUA SANITÁRIA - Uso
doméstico, com bico dosador, a
base de hipoclorito de sódio,
com teor de cloro ativo entre
2,0 a 2,5 % p/p., com dados de

UND

QTD

UND

100

CX

500

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

identificação do produto, marca
do
fabricante,
data
de
fabricação, prazo de validade
não inferior a 06 meses
contados a partir da data de
entrega e registro no Ministério
da
Saúde.
Embalagem
plástica de 01 litro. CAIXA
com 12 unidades
ALCOOL ETÍLICO - Hidratado,
recomendado
especialmente
para limpeza com graduação
alcoólica
de
46%
inpm,
Embalagem:
Frascos
de
1000ml. CAIXA com 12
unidades.
ÁLCOOL ETÍLICO 70% Indicado para desinfecção de
superfície fixa e antissepsia
antes de punção venosa, tendo
como princípio ativo o álcool
etílico a 77% (v/v) que
corresponde a 70% em peso,
com ação antimicrobiana para
Staphuylococus
aureus.
Embalagem com 1.000ml.
CAIXA com 12 unidades.
ALCOOL GEL - Para mãos
70% embalagem refil contendo
800ml, deverá constar a data
de fabricação, a data de
validade.
AMACIANTE DE ROUPAS Diversas fragrâncias; com ação
desinfetante que atue com 6,0
ml/kg de roupa, contendo na
sua
formulação
química:
tensoativo catiônico, alvejante
óptico, agente estabilizante,
essência
e
corante.
Embalagem de 2 litros.
CAIXA com 06 unidades.
CERA LÍQUIDA INCOLOR Perfumada, com silicone ou
outro produto sintético para
proteção, em embalagens
plásticas de no mínimo
750ml, com validade mínima
de 12 meses a contar da data
de entrega.
DESINFETANTE
Antisséptico,
germicida,
bactericida,
tipo
creolina.
Embalagem com no mínimo
750ml.

CX

400

CX

400

UND

500

CX

100

UND

20

UND

500
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9.

10.

11.

12.

13.

DESINFETANTE
COMUM
LÍQUIDO - Uso geral, ação
bactericida
e
germicida;
Fragrância:
lavanda
ou
eucalipto, com registro no
Ministério da Saúde. Com
dados do fabricante, data e
prazo de validade não inferior a
12 meses contados a partir da
data de entrega. Embalagem
contendo 02 litros.
DESODORIZANTE
SANITÁRIO EM PEDRA - A
base de naftalina, higienizante,
bactericida
e
germicida,
substâncias odorizantes, em
aspecto sólido, com furo no
meio p/ engate do suporte
plástico,
acompanhada
de
suporte plástico para prender
ao vaso sanitário, diversos
aromas, embalagem contendo
um suporte e uma pedra com
30g a 40g. CAIXA com 12
unidades.
DETERGENTE LÍQUIDO Concentrado
para
limpeza
geral,
com
tensoativos
biodegradável. Indicado para
remoção
de
gorduras
e
sujidades de superfície fixas
como
paredes,
pisos,
banheiros, áreas externas.
Deve constar a composição,
modo de uso, precauções,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade,
nº de identificação no MS e
químico
responsável.
Embalagem plástica de 5
Litros.
DETERGENTE LÍQUIDO Neutro,
inodoro
e
biodegradável.
O
produto
deverá ter Registro e/ou
Autorização do Ministério da
Saúde.
Deve
conter
identificação,
marca
do
fabricante, data de fabricação,
lote, prazo de validade não
inferior a 12 meses contados a
partir da data de entrega e
peso liquido. Embalagem de
500 ml. CAIXA com 24
unidades.
INSETICIDA
em
forma
aerossol Base aquosa,

UND

600

CX

150

UND

200

CX

500

UND

100
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

inodoro,
multi-inseticida,
inclusive para o mosquito da
dengue, não contendo CFC.
Deve
conter
dados
de
identificação do produto, marca
do
fabricante,
data
de
fabricação, prazo de validade
não inferior a 06 meses
contados a partir da data de
entrega e registro no ministério
da saúde. Embalagem com
300ml.
LIMPA ALUMÍNIO - A base de
ácido sulfônico, com dados de
identificação do produto, marca
do
fabricante,
data
de
fabricação e prazo de validade.
Embalagem
em
frasco
plástico com 500ml.
LIMPA VIDRO LIQUIDO - Com
pulverizador em gatilho que
contenha em sua formulação
Lauril, Éter, Sulfato de Sódio.
Validade mínima de 12 meses
a
partir
da
entrega.
Embalagem com 500ml.
LIMPADOR INSTANTÂNEO Frasco plástico de 500ml Multiuso, de uso doméstico,
aromas diversos. Deve conter
os dados de identificação, lote,
validade e número de registro
no Ministério da Saúde. Caixa
com 24 unidades.
LUSTRA MÓVEIS - Com
silicone, perfumado, com prazo
de validade mínimo de 12
meses a contar da data de
entrega. Embalagem de no
mínimo 200 ml.
ODORIZADOR DE AMBIENTE
EM
SPRAY
Diversas
fragrâncias, formato cilindro,
embalagem com no mínimo
360 ml, com identificação do
produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
SABÃO EM BARRA 200
GRAMAS
Neutro,
glicerinado,
biodegradável,
para limpeza em geral; deverá
conter registro no ministério da
saúde ou órgão equivalente,
identificação do fabricante,
químico responsável e lote;
validade não inferior a 12

UND

100

UND

100

CX

300

UND

50

UND

200

PCT

180
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meses contados a partir da
data de entrega. Embalagem:
PACOTE com 5 unidades.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SABÃO EM PÓ, PACOTE
COM 500G - Com tensoativo
biodegradável, contendo na
composição água, corante e
branqueador óptico. Deverá
conter registro no ministério da
FARD
saúde ou órgão equivalente,
O
identificação do fabricante,
químico responsável e lote.
Validade não inferior a 12
meses contados a partir da
data de entrega. FARDO com
27 pacotes.
SABONETE EM BARRA 90G A base de água, EDTA, BHT,
UND
glicerina carbonato de cálcio,
perfume, cloreto de sódio.
SABONETE
LIQUIDO
Bactericida,
fragrância
GALÃ
agradável, para saboneteiras.
O
Embalagem: Galão com 5
Litros.
SABONETE LÍQUIDO ANTI
SÉPTICO - Pronto uso, neutro
(ph entre 7,0 a 8,0), perolizado
GALÃ
(refil), comum para higiene das
O
mãos, fragrância, erva doce
comum. Embalagem: Galão
com 2 litros.
SODA CÁUSTICA - Com 98 a
99%, escama, embalagem de
UND
1kg contendo a identificação do
produto e prazo de validade.
SODA CAÚSTICA (comum) Concentração de 70% (NaOH),
embalagem de 1kg, constando UND
data de fabricação e data de
validade.

300

500

400

200

20

20

VALOR GLOBAL LOTE 04 R$ ...........................................

3.1 VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ ................ (....................................).
4. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
Órgãos:

02.01.000 – GABINETE DO PREFEITO
02.02.000 –SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;

Rua Capitão Manoel Remígio, Número 80 – Centro - Mansidão - BA | CEP: 47160-000 | Tel.: (77) 3641-2118 | CNPJ: 13.348.529/0001-42

29

02.03.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
02.04.000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.001 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.03.001 – SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER
02.07.000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.08.000 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
02.09.000 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Atividades: 2003 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
2006 – GESTÃ DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO
2007 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2009 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2012 - DESENV. DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - ( 40% )
2023 - DESENV. DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
2087 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO MÉDIO
2088 – GESTÃ DAS AÇÕES DO PROGRAMA PNAT
2061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
2062 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER
2089 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
2026 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA
2036 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
2086 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2044 – DSENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
2090 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2028 – GESTÃO DE APOIO AS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA – FMS
2029 – GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – FMS
2030 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2032 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SISVAN
2033 – GESTÃO DAS AÇÕES DA FAMÁCIA BÁSICA – FMS
2034 – APOIO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – FMS
2035 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SAÚDE DA FAMILIA – FMS
2038 -DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS
2092 – PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD
2094 – GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE MUN. OESTE DA BAHIA
2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO PUB. INTERF, DE SAÚDE DO OESTEPOLICLINICA
2098 – GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE CORONAVIRUS(COVID-19)
2042 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2045 – GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
2095 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2099 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL COMBATE CORONAVIRUS(COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recurso: 00,01, 02, 04,14,15,16,19, 29,42
5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
5.1-O prazo da entrega dos materiais será de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da entrega da nota de empenho ao
fornecedor e/ou conforme as necessidades que forem surgindo, sendo gerenciado pelo secretário municipal da pasta.
5.2 -O material deverá ser entregue no Setor de Compras situado na Prefeitura Municipal de Mansidão, das 08:00 ás
13:00, ou nos locais indicados pelas secretarias solicitantes das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.
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6. CONDIÇÕES DE ENTREGA
6.1. O recebimento do material se dará mediante as seguintes condições:
6.1.1. Entregar a quantidade dos materiais em conformidade com o estabelecido na nota de empenho.
6.1.2 Entregar no prazo, local e horário de entrega prevista no Edital/Termo de Referência.
6.1.3. Entregar o material de acordo com as especificações solicitadas e em perfeitas condições, caso o material
entregue não esteja de acordo com as especificações contidas neste termo de referência, o fornecedor deverá substituir o
material para que esteja em conformidade com o solicitado.
7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR.
O fornecedor deverá:
7.1 -Entregar os materiais de acordo com as especificações exigidas no edital/termo de referência, bem como cumprir o
prazo de entrega e as quantidades constantes na nota de empenho, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida no Edital.
7.2 -Comunicar, antecipadamente, a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em
desacordo com as especificações constantes neste instrumento.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
A prefeitura obriga-se a:
8.1 - Efetuar o recebimento do material, verificando se está de acordo com as especificações solicitadas neste termo de
referência.
8.2 - Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais por meio do setor de compras ou servidor da Secretaria
responsável pelo recebimento.
8.3 - Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade
verificada/encontrada no fornecimento dos materiais.
8.4 - Efetuar os pagamentos devidos pela aquisição dos materiais.
9. DAS SANÇÕES
9.1 Estarão os vencedores da licitação sujeitos as sanções, multas e penalidades definidas no Edital.
10. DO PRAZO
10.1 O presente processo terá validade de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante e aceite da empresa, pelos mesmos valores contratados, na forma da lei.
11. PAGAMENTO
11.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material, mediante nota fiscal devidamente
atestada pelo responsável pelo setor de compras ou servidor responsável, por meio de ordem bancária na conta corrente
da empresa, no banco a ser informado pela empresa. A empresa deverá apresentar juntamente à nota fiscal as certidões
negativas de débitos trabalhistas, de débitos relativos aos tributos federais, Estaduais, Municipais e certificado de
regularidade do FGTS.
12. UNIDADE FISCALIZADORA/GESTOR DO CONTRATO
12.1 Secretaria de Administração/Secretarias Solicitantes
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A N E X O II
MODELO DE CREDENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mansidão
Mansidão / BA
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Sr. Pregoeiro,
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a)
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão nº
___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,

Identificação e assinatura do outorgante
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).

A N E X O III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro do Município de Mansidão
Mansidão / BA
Sr. Pregoeiro,
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A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão
Presencial nº. 011/2021, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO, e
sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no
referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXOIV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2021
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO
Rua Capitão Manoel Remigio, nº 80 - Centro, Mansidão - Bahia.
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial n.º 011/2021, estamos
apresentando proposta para a Aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e
higiene pessoal, para atendimento das atividades desenvolvidas pelas diversas
Secretarias do Município de Mansidão, objeto da licitação em referência, declarando
expressamente, que:
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor
unitário e global do(s) item(ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação das
marcas dos produtos, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no
Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta
licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de
fornecimento dos produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para
execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________,
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos
sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos
e obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da
sua entrega;
- observaremos o prazo de entrega constante do termo de referência.
Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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A N E X O IV CONTINUAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2021
(Proposta referente ao Pregão Presencial nº 011/2021)
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ/MF:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE/UF:
CEP:
FONE: ( )
FAX: ( )
NOME PARA CONTATO:
02 – DADOS BANCÁRIOS:
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
LOTE 1
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

UND

200

UND

10

2

APANHADOR DE LIXO - Alumínio, cabo
em madeira com mínimo de 60 cm base
metálica quadrada, dimensões mínima de
19X19.
BACIA Plástico resistente, cores
variadas, formato cilíndrico capacidade
para 10 litros.

UND

10

3

BACIA GRANDE - Bacia de alumínio
reforçado capacidade 21 litros. 70cm x 1,
10mm, 15cm altura.

UND

10

4

BALDE COM TAMPA - Material plástico
ABS ou polipropileno, formato cilíndrico,
com capacidade aproximada de 100 litros.
BALDE DE ALUMÍNIO - Material resistente
capacidade para 10 litros.

UND

5

BALDE PARA RODO MÁGICO - Balde
plástico oval, com capacidade para 14 a 15
litros, para rodo mágico de 28cm.

UND

20

BALDE PLÁSTICO - Capacidade de 10
litros, polietileno de alta densidade, alta
resistência a impacto, paredes e fundo
reforçados, reforço no encaixe da alça, alça
em aço 1010/20 zincado.

UND

20

1

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5
6

7
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UND

20

8

BALDE PLÁSTICO - Capacidade de 15
litros, resistente, com tampa, alça de metal,
cores variadas.

UND

20

9

BALDE PLÁSTICO - Capacidade de 20
litros, resistente, com tampa, alça de metal,
cores variadas.

UND

10

10

BANDEJA DE CAMA DOBRÁVEL - De
colo, de jantar com suporte de copo para
servir na cama, dimensões 630x360x72mm

UND

100

UND

5

UND

50

13

CESTO PARA LIXO - Material plástico
ABS ou polipropileno, sem tampa, na cor
preta, formato cilíndrico, dimensões de 24
cm de diâmetro x 30 cm de altura, com
capacidade aproximada de 14 litros.
CESTO PARA ROUPA - Branco; Material:
Polipropileno;
Atóxico;
Com
tampa;
Dimensões: 48cm(C) x 38,5cm(L) x
56cm(A); Capacidade: 60 Litros
COADOR DE CAFÉ - Com arame,
fabricado com flanela, cabo de madeira
torneado, grande.

UND

50

14

COADOR DE CAFÉ - Com arame,
fabricado com flanela, cabo de madeira
torneado, médio.

UND

80

15

DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO Em borracha, com cabo de madeira, cabo
com 50 a 60 cm.
ESCOVA DE PLÁSTICO - Para lavagem
de roupas, com cedas de nylon, cabo
anatômico (tipo cabinho de passar roupa)
para as mãos.
ESCOVA PARA BANHEIRO - Oval para
lavar roupa, base de madeira cedas de
polipropileno.

UND

50

UND

80

ESPANADOR PEQUENO - Do tipo de
pena, medindo 35 cm.

UND

10

FLANELA DE ALGODÃO - Cores
variadas, para limpeza, 100% algodão,
bordas overloqueadas em linhas de
algodão, para uso geral, dimensões
mínimas de 0,40 x 0,60 cm.
LIXEIRA PARA BANHEIRO - Plástico
resistente, com acionamento por pedal e
capacidade para 12 a 14 Litros.

UND

200

UND

100

PÁ PARA LIXO - Material de plástico, com
cabo
dobrável
para
facilitar
o
armazenamento do lixo, possui apoio para
firmar a pá com o pé, deixando as duas
mãos livres para o manuseio da vassoura.

UND

400

11

12

16

17

18
19

20

21
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22

23

24

25

PANO DE CHÃO TIPO SACO - 100%
algodão, alvejado, bordas com acabamento
em overloque, dimensões aproximadas de
70 x 50 cm e peso aproximado de 100g,
com variação de +/- 5%. Etiqueta com
dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
PANO DE COPA - Aberto, 100% algodão,
sem estampa, alvejado, borda com
acabamento em overloque, alta absorção,
40x65cm.
PANO DE PRATO - Confeccionado em
100% algodão, atoalhado, liso, com bainha
medindo 40X50cm.

UND

900

UND

50

UND

200

POTE ALIMENTOS - Capacidade de 250
ml, para acondicionamento de alimentos,
material plástico resistente, atóxico, com
tampa. Pacote com 50 unidades.
PREGADOR - Prendedor para Roupas em
madeira. Pacote com 12 unidades.

PCT

3

PCT

50

RODO COM CABO DE MADEIRA - 30 cm,
lâmina de borracha, cabo longo.

UND

200

RODO MÁGICO - Rodo com super-espuma
absorvente PVA, com as seguintes
especificações: cabo telescópio que vai de
64 cm até 94cm, alta absorção de água
chegando até 700 ml, rodo de 28cm.
TOALHAS DE ROSTO - 100% algodão,
Medindo aproximadamente 50 cm x 70 cm.
Cores variadas.

UND

20

UND

50

VASSOURA DE NAYLON - Cabo em
plástico, cepa em madeira revestido de
material plástico, base com 20 cm de
comprimento, cabo longo.
VASSOURA DE PIAÇAVA - Cabo em
madeira, cepa em madeira revestido de
material plástico, base com 20 cm de
comprimento, cabo longo.
VASSOURA TIPO CABELO Uso
doméstico. Largura: 30cm.

UND

250

UND

3000

UND

100

VASSOURINHA DE PIAÇAVA - Cabo e
base em madeira e altura mínima da base
de 30 cm.

UND

200

26

27

28

29

30

31

32

33

VALOR GLOBAL LOTE 01 R$ .......................(.........................)

LOTE 2
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ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIÇÃO
CANUDO
DE
PLÁSTICO
Descartável, dimensões 250 mm
comprimento x 3mm diâmetro com
variação de +/- 1mm. Pacote com 50
unidades.
COLHER DE SOBREMESA - Em
plástico
resistente,
descartável,
transparente, comprimento mínimo
12cm, com variação de +/- 1cm.
Pacote com 50 unidades.
COLHER DE SOPA - Em plástico
resistente, descartável, transparente,
comprimento mínimo 16cm, com
variação de +/- 1cm. Pacote com 50
unidades.
COLHER DESCARTÁVEL - Grande,
transparente ou branca; Pacote com
50 Unidades.

UND

QTD MARCA

PCT

50

PCT

50

PCT

100

PCT

100

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COPO DESCARTÁVEL COM TAMPA
Capacidade
100ml,
para
sobremesa, peso por cento igual ou
CX
50
superior a 72g. Caixa com 20
pacotes com 100 unidades cada
pacote.
COPO DESCARTÁVEL COM TAMPA
– Capacidade média de 300 ml Com tampa adaptável, confeccionado
com resina termoplástica branca ou
translúcida com capacidade mínima de
270ml e máxima de 300ml, medindo
CX
50
aproximadamente 7,5cm de diâmetro
na boca, 4,5cm de diâmetro no fundo
e 10,5cm de altura. Deverá atender as
normas ABNT NBR. Caixa com 20
pacotes com 100 unidades cada
pacote.
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL
200 ml - Em polipropileno, branco ou
translúcido, em conformidade com a
CX
600
Norma ABNT NBR. Caixa com 25
pacotes com 100 unidades cada
pacote.
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL
50 ml - Em poliestireno, branco ou
translúcido, em conformidade com a
CX
100
Norma ABNT NBR. Caixa com 50
pacotes com 100 unidades cada
pacote.
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Carbono
abrasivo, para limpeza em geral, peso
líquido não inferior a 50 gramas. FARDO 40
Embalagem:
Pacote
com
08
unidades. Fardo com 14 pacotes.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ESPONJA SINTÉTICA - Dupla face,
um lado em espuma poliuretano e
outro em fibra sintética abrasiva, com
dimensões 100 x 70 x 20 mm, com
variação de +/- 10 mm, Embalagem
com identificação e marca do
fabricante.

UND

500

FÓSFOROS - Pacote com 10 caixas
de 40 unidades.

PCT

300

PCT

50

PCT

400

PCT

400

CX

50

CX

50

CX

40

PCT

10

GARFO PARA REFEIÇÃO - Em
plástico
resistente,
descartável,
transparente, comprimento mínimo
16cm, com variação de +/- 0,5cm.
Pacote com 50 Unidades.
GUARDANAPO
Em
papel
absorvente, 100% fibra natural, folha
simples, 04 dobras, cor branca,
dimensões 22x23cm (+/-10%). Pacote
com 50 unidades.
GUARDANAPO
Em
papel
absorvente, 100% fibra natural, folha
simples, 04 dobras, cor branca,
dimensões 30x31cm; Pacote com 50
unidades.
MARMITA DESCARTÁVEL - Material
alumínio, formato redondo, tamanho 8,
diâmetro
20,
profundidade
5.
Características adicionais com tampa.
Caixa com 100 unidades.
MARMITA DESCARTÁVEL - Material
alumínio, formato retangular, cantos
arredondados,
características
adicionais com tampa e 3 divisões,
Capacidade mínima: 828ml. Caixa
com 100 unidades.
MARMITA DESCARTÁVEL - Material
isopor, formato retangular, cantos
arredondados,
características
adicionais com tampa e 3 divisões,
Capacidade: 900ml Caixa com 100
unidades.
PALHETA PARA CAFÉ - Em plástico,
descartável, tamanho mínimo de 7cm;
Pacote com 500 unidades.

PALITO DE DENTE - Material de
madeira, formato chato, comprimento
PCT
100
6cm. Pacote com 50 caixas de 100
unidades.
PANO PARA LIMPEZA - Multiuso,
tipo perfex, com agente antibacteriano.
FARDO 200
Embalagem: Pacote com 5 panos.
Fardo com 60 pacotes.
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21

22

23

24

25

26
27
28
29
30

31

32

PAPEL HIGIÊNICO - Folha dupla, em
rolo, não reciclado, alta absorção, na
cor branca, dimensões de 10 cm x
30m. A embalagem deverá conter a
marca do fabricante, dimensão,
indicação de não reciclado, cor e lote
do produto. Pacote com 04 rolos.
Fardo com 16 pacotes.
PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples,
de 30m x 10 cm cada, alta maciez e
resistência,
100%
celulose.
A
embalagem deverá conter a marca do
fabricante, dimensão, indicação de
não reciclado, cor e lote do produto.
Pacote com 04 rolos. Fardo com 16
pacotes.

Fardo

100

Fardo

400

UND

50

Fardo

100

PCT

650

PILHA 9 volts

UND

100

PILHA AAA

UND

100

PILHA GRANDE COMUM

UND

100

PILHA LITHIUM BATTLE

UND

10

PILHA TAMANHO AA.

UND

100

UND

50

PCT

150

PAPEL LAMINADO - Grande 45 cm,
rolo.
PAPEL TOALHA EM ROLO - Folha
dupla picotada, comprimento 22,
largura 20, composição 100% fibras
celulósicas naturais. A embalagem
deverá conter a marca do fabricante,
dimensão, indicação de não reciclado.
Fardo com 12 Pacotes com 02
unidades cada um.
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
BRANCO - medida 23 x 21cm, com
duas dobras, ideal para dispenser de
papel toalha, próprio para secar as
mãos. Pacote com 1000 folhas.

PLÁSTICO FILME - Em PVC
esticável,
transparente,
para
embalagem, resistente, atóxico e
inodoro, dimensões mínimas de 28 cm
x 30 m. Embalagem: rolo de 30
metros, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
PRATO DESCARTÁVEL – 15cm,
material plástico, aplicação refeição,
cor branca. Pacote com 1000
unidades.
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PRATO DESCARTÁVEL
Pacote com 10 unidades.

-

18cm.

33

PRATO DESCARTÁVEL
Pacote com 10 unidades.

-

21cm.

34

PCT

800

PCT

200

VALOR GLOBAL LOTE 03 R$.......................(.........................)

LOTE 3
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO Feminino, descartável, de uso externo,
tamanho e espessura normal, sem abas,
hipoalergênico, formato anatômico, com
absorção eficiente e bordas devidamente
acabadas, constituído por camada
protetora macia e impermeável, com
linhas adesivas, composição mínima:
papel, celulose, polipropileno, adesivo
termo plástico, polietileno. Pacote com
no mínimo 08 unidades.
ESCOVA DENTAL ADULTA - Cerdas
macias, cabo anatômico. Produto com
identificação do fabricante.
ESCOVA DENTAL INFANTIL - Com
formato anatômico, confeccionada em
material
atóxico,
com
cabo
em
polipropileno, medindo entre 1 e 1,3cm de
largura e entre 9 e 14,5cm de
comprimento, cerdas macias, em nylon na
cor natural, medindo de 0,14 a 0,25mm
de diâmetro, dispostas em três fileiras,
retas, com pontas arredondadas, corte
uniforme e 1 a 1,3cm de altura, contendo
no mínimo 60 cerdas por tufo, área de
inserção das cerdas deverá medir dd 2,2
a
2,5cm
de
comprimento,
com
aproximadamente 8mm de largura.
HASTE FLEXÍVEL - Com pontas de
algodão e antigermes. Caixa com 75
unidades
LUVA PARA LIMPEZA - Em látex
natural; tipo mucambo tamanho grande;

UND

QTD MARCA

PCT

20

UND

50

UND

50

CX

200

PAR

150
0

LUVA PARA LIMPEZA - Em látex
natural; tipo mucambo tamanho grande;

PAR

200
0

LUVA PARA LIMPEZA - Em látex
natural; tipo mucambo tamanho grande;

PAR

350
0

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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6

7

8

9

10

LUVAS DESCARTÁVEIS - Luva de
procedimento não estéril, confeccionada
em látex 100% natural; ambidestra; alta
sensibilidade; totalmente impermeável;
lubrificada; punho com bainha; com boa
elasticidade; textura uniforme. Tamanho
G. Caixa com 100 unidades.
LUVAS DESCARTÁVEIS - Luva de
procedimento não estéril, confeccionada
em látex 100% natural; ambidestra; alta
sensibilidade; totalmente impermeável;
lubrificada; punho com bainha; com boa
elasticidade; textura uniforme. Tamanho
M. Caixa com 100 unidades.
LUVAS DESCARTÁVEIS - Luva de
procedimento não estéril, confeccionada
em látex 100% natural; ambidestra; alta
sensibilidade; totalmente impermeável;
lubrificada; punho com bainha; com boa
elasticidade; textura uniforme. Tamanho
P. Caixa com 100 unidades.
MASCARA DESCARTÁVEL - Tripla
camada com elástico. Caixa com 50
unidades.
TOUCAS DESCARTÁVEIS - Para uso
em
laboratório,
com
elástico,
confeccionada em fibras de polipropileno,
branca, 30 gramas, antialérgica, formato
arredondado, com total capacidade de
ventilação, resistente e com elástico em
toda a volta. Pacote com 100 unidades.

CX

250

CX

200

CX

200

CX

200

PCT

300

VALOR GLOBAL LOTE 05 R$.......................(.........................)

LOTE 4

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
ÁGUA SANITÁRIA - Produto para
limpeza à base de hipoclorito de sódio e
água, com teor de cloro ativo entre
2,00%p/p
e
2,5%p/p.
Produto
biodegradável, bactericida e germicida.
Deve conter composição, precauções,
marca, fabricação, validade, nº de
identificação
no
MS
e
químico
responsável. Embalagem plástica de 02
Litros.
ÁGUA SANITÁRIA - Uso doméstico,
com bico dosador, a base de hipoclorito
de sódio, com teor de cloro ativo entre
2,0 a 2,5 % p/p., com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de

UND

QTD MARCA

UND

100

CX

500

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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validade não inferior a 06 meses
contados a partir da data de entrega e
registro no Ministério da Saúde.
Embalagem plástica de 01 litro. CAIXA
com 12 unidades

3

4

5

6

7

8

9

10

ALCOOL
ETÍLICO
Hidratado,
recomendado
especialmente
para
limpeza com graduação alcoólica de
46% inpm, Embalagem: Frascos de
1000ml. CAIXA com 12 unidades.
ÁLCOOL ETÍLICO 70% - Indicado para
desinfecção de superfície fixa e
antissepsia antes de punção venosa,
tendo como princípio ativo o álcool etílico
a 77% (v/v) que corresponde a 70% em
peso, com ação antimicrobiana para
Staphuylococus aureus. Embalagem
com 1.000ml. CAIXA com 12 unidades.
ALCOOL GEL - Para mãos 70%
embalagem refil contendo 800ml, deverá
constar a data de fabricação, a data de
validade.
AMACIANTE DE ROUPAS - Diversas
fragrâncias; com ação desinfetante que
atue com 6,0 ml/kg de roupa, contendo
na sua formulação química: tensoativo
catiônico, alvejante óptico, agente
estabilizante,
essência
e corante.
Embalagem de 2 litros. CAIXA com 06
unidades.
CERA LÍQUIDA INCOLOR - Perfumada,
com silicone ou outro produto sintético
para
proteção,
em
embalagens
plásticas de no mínimo 750ml, com
validade mínima de 12 meses a contar
da data de entrega.
DESINFETANTE
Antisséptico,
germicida, bactericida, tipo creolina.
Embalagem com no mínimo 750ml.
DESINFETANTE COMUM LÍQUIDO Uso geral, ação bactericida e germicida;
Fragrância: lavanda ou eucalipto, com
registro no Ministério da Saúde. Com
dados do fabricante, data e prazo de
validade não inferior a 12 meses
contados a partir da data de entrega.
Embalagem contendo 02 litros.
DESODORIZANTE SANITÁRIO EM
PEDRA - A base de naftalina,
higienizante, bactericida e germicida,
substâncias odorizantes, em aspecto
sólido, com furo no meio p/ engate do
suporte plástico, acompanhada de
suporte plástico para prender ao vaso
sanitário, diversos aromas, embalagem
contendo um suporte e uma pedra com
30g a 40g. CAIXA com 12 unidades.

CX

500

CX

500

UND

500

CX

100

UND

20

UND

500

UND

600

CX

150
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11

12

13

14

15

16

17

18

DETERGENTE LÍQUIDO - Concentrado
para limpeza geral, com tensoativos
biodegradável. Indicado para remoção
de gorduras e sujidades de superfície
fixas como paredes, pisos, banheiros,
áreas externas. Deve constar a
composição, modo de uso, precauções,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, nº de identificação no
MS e químico responsável. Embalagem
plástica de 5 Litros.
DETERGENTE LÍQUIDO - Neutro,
inodoro e biodegradável. O produto
deverá ter Registro e/ou Autorização do
Ministério da Saúde. Deve conter
identificação, marca do fabricante, data
de fabricação, lote, prazo de validade
não inferior a 12 meses contados a partir
da data de entrega e peso liquido.
Embalagem de 500 ml. CAIXA com 24
unidades.
INSETICIDA em forma aerossol - Base
aquosa,
inodoro,
multi-inseticida,
inclusive para o mosquito da dengue,
não contendo CFC. Deve conter dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade não inferior a 06 meses
contados a partir da data de entrega e
registro no ministério da saúde.
Embalagem com 300ml.
LIMPA ALUMÍNIO - A base de ácido
sulfônico, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Embalagem em frasco plástico com
500ml.
LIMPA FORNO - Embalagem plástica
com 500ml.
LIMPA VIDRO LIQUIDO - Com
pulverizador em gatilho que contenha em
sua formulação Lauril, Éter, Sulfato de
Sódio. Validade mínima de 12 meses a
partir da entrega. Embalagem com
500ml.
LIMPADOR INSTANTÂNEO - Frasco
plástico de 500ml - Multiuso, de uso
doméstico, aromas diversos. Deve conter
os dados de identificação, lote, validade
e número de registro no Ministério da
Saúde. Caixa com 24 unidades.
LUSTRA MÓVEIS - Com silicone,
perfumado, com prazo de validade
mínimo de 12 meses a contar da data de
entrega. Embalagem de no mínimo 200
ml.

UND

200

CX

500

UND

100

UND

100

UND

100

UND

100

CX

300

UND

50
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

ODORIZADOR DE AMBIENTE EM
SPRAY - Diversas fragrâncias, formato
cilindro, embalagem com no mínimo
360 ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.
SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS Neutro, glicerinado, biodegradável, para
limpeza em geral; deverá conter registro
no ministério da saúde ou órgão
equivalente, identificação do fabricante,
químico responsável e lote; validade não
inferior a 12 meses contados a partir da
data de entrega. Embalagem: PACOTE
com 5 unidades.
SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 500G Com tensoativo biodegradável, contendo
na composição água, corante e
branqueador óptico. Deverá conter
registro no ministério da saúde ou órgão
equivalente, identificação do fabricante,
químico responsável e lote. Validade não
inferior a 12 meses contados a partir da
data de entrega. FARDO com 27
pacotes.
SABÃO PASTA - Composição: água,
hidróxido de potássio e ácido oleico.
Embalagem de 500g.
SABONETE EM BARRA 90G - A base
de água, EDTA, BHT, glicerina carbonato
de cálcio, perfume, cloreto de sódio.
SABONETE LIQUIDO - Bactericida,
fragrância agradável, para saboneteiras.
Embalagem: Galão com 5 Litros.
SABONETE LÍQUIDO ANTI SÉPTICO Pronto uso, neutro (ph entre 7,0 a 8,0),
perolizado (refil), comum para higiene
das mãos, fragrância, erva doce comum.
Embalagem: Galão com 2 litros.
SODA CÁUSTICA - Com 98 a 99%,
escama, embalagem de 1kg contendo a
identificação do produto e prazo de
validade.
SODA
CAÚSTICA
(comum)
Concentração
de
70%
(NaOH),
embalagem de 1kg, constando data de
fabricação e data de validade.

UND

200

PCT

180

FARD
O

500

UND

250

UND

500

GALÃ
O

400

GALÃ
O

200

UND

20

UND

20

VALOR GLOBAL LOTE 04 R$.......................(.........................)

_________,______de ______________de 2021.
(Carimbo Padronizado do CNPJ)
____________________________________
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Assinatura do Representante legal
Nome:
Cargo:
RG.:
CPF:
OBS: Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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ANEXOV
MINUTA DE CONTRATO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2021
CONTRATO nº _____/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no 13.348.529/0001-42, com
sede à Rua Capitão Manoel Remigio, nº 80, Centro, Mansidão, neste
ato representado por seu Prefeito, Sr. Djalma Ramos de Oliveira,
doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
_______________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, estabelecida à
Rua ____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, no
Município de _________, através de seu Sócio-Gerente,
_________________, portador de cédula de identidade no
______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominandose a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o
presente Contrato de Aquisição de materiais de limpeza,
descartáveis e higiene pessoal, para atendimento das
atividades desenvolvidas pelas diversas Secretarias do
Município de Mansidão decorrente da homologação da licitação na
modalidade de Pregão Presencial n.º 011/2021, pelo Prefeito
Municipal em ____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes
clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação,
modalidade Pregão Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Mansidão sob o no
011/2021, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido
observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente Contrato o Aquisição de materiais de limpeza,
descartáveis e higiene pessoal, para atendimento das atividades desenvolvidas
pelas diversas Secretarias do Município de Mansidão, Lote___, cuja descrição
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do processo
licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 011/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
DAS PARTES
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O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo
com as necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) iten(s) descritos) na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta
apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta;
d) substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens
fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;
e) assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução
do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que
vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas,
previdenciários e securitários do seu pessoal;
f) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
g) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem, no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do
Contrato;
i) Responder perante ao CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e
danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativos à execução do objeto deste
Contrato;
j) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a
CONTRATANTE;
l) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento do presente Contrato;
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações
estipuladas na cláusula quarta;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Segunda;
c) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato;
d) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Fiscalizar o presente contrato através do setor competente do CONTRATANTE.
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer
ônus, o produto que não corresponda às características descritas na proposta
apresentada pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O presente contrato tem o seu preço global estimado no valor de R$ _________
(__________________________ reais e _______________ centavos), a ser pago pelo
CONTRATANTE, em até 30 (dez) dias, de acordo com o efetivo recebimento dos
produtos e apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor
Competente.
§ 1º. A falta do pagamento do valor a que se refere esta cláusula implicará em
multa na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor do mesmo, além da incidência de
1% (hum por cento) por mês de atraso a título de juros.
§ 2º. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica se seu
impacto nos custos do CONTRATO, com vistas a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do CONTRATO, na forma do art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e observadas
as Cláusulas deste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Mansidão, à conta da seguinte programação:
Órgãos:

02.01.000 – GABINETE DO PREFEITO
02.02.000 –SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;

02.03.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
02.04.000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.001 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.03.001 – SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER
02.07.000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.08.000 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
02.09.000 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Atividades: 2003 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
2006 – GESTÃ DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO
2007
DESENVOLVIMENTO
DAS
AÇÕES
DO
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
2009 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2012 - DESENV. DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - ( 40% )
2023 - DESENV. DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
2087 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO MÉDIO
2088 – GESTÃ DAS AÇÕES DO PROGRAMA PNAT
2061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
2062 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA
ESPORTE E LAZER
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2089 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
2026 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA
2036 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
2086 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE
OBRAS
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2044 – DSENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA
2090 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2028 – GESTÃO DE APOIO AS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA – FMS
2029 – GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – FMS
2030 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
2032 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SISVAN
2033 – GESTÃO DAS AÇÕES DA FAMÁCIA BÁSICA – FMS
2034 – APOIO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE –
FMS
2035 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SAÚDE DA FAMILIA – FMS
2038 -DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS
2092 – PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD
2094 – GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE MUN.
OESTE DA BAHIA
2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO PUB. INTERF, DE SAÚDE
DO OESTE-POLICLINICA
2098 – GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE CORONAVIRUS(COVID-19)
2042 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
2045 – GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2095 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE
2099 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL COMBATE
CORONAVIRUS(COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recurso: 00,01, 02, 04,14,15,16,19, 29,42
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de
descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma
estabelecida no item 15 do Edital Pregão Presencial n.º 011/2021.
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
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Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que
não subsista condições para a continuidade do mesmo;
II - a superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato,
através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação
contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu
vencimento.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa
dos produtos, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.
§ 1.º A substituição, provisória ou definitiva, do Fiscal Operacional indicado nesta
cláusula será doravante informada ao Contratado mediante ofício devidamente
protocolado e juntado ao contrato, desnecessária a formalização de termo aditivo.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em coresponsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que
possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade
decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
§ 3º. O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados
CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO
A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a
manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o
mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado
ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.
§ 1º. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado
expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das
notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo
Setor Financeiro do CONTRATANTE.
§ 2º. Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a
faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.
§ 3º. O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado
pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os
descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
Este contrato vigorará por 12(doze) meses, sendo seu prazo contados a partir da
data de sua assinatura, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei
nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Mansidão, em detrimento de qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na
presença de duas testemunhas.
Mansidão, __ de __________ de 2021.
Contratante;
DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Contratado;
___________________________________________
Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
_____________________________
Nome:
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ANEXO - VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR – ART. 7º
INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2021

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Presencial 011/2021, nos termos do art. 27,
V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em
restrita obediência ao princípio constitucional do art. 7° XXXIII, observando a proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra,
acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem
prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.
............................................
(data)
............................................................
(representante legal e carimbo do CNPJ)
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ANEXO VII
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO
CORPO DA EMPRESA

Declaramos sob as penas da Lei, não possuir em nosso quadro de sócios, proprietários,
administradores, responsáveis técnicos ou dirigentes, servidores ou dirigentes do órgão
responsável pelo presente Pregão (art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93).

Mansidão, xx de xxx de 2021.

_______________________________
(razão social da empresa)
(nome e CPF do responsável legal)
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