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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 080/2021 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, nomeada pela Portaria PMS nº 
189/2021, torna público que, impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, será 
realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que 
obedecerá às disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto n.º 10.024/2019, da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame e demais exigências deste Edital. 

 
 DIA: 05 DE AGOSTO DE 2021 

 HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília/DF) 

 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

SEÇÃO I – DO OBJETO  

 
1. A presente licitação tem como objeto para à Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza e higiene, com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Sousa – (Secretarias, Órgãos, Fundações), conforme condições do Edital e seus anexos. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
Compras Públicas e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

1.2. As quantidades neste estimadas são apenas uma previsão de gasto, não podendo 
ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa 
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer 
indenização ao adjudicatário. 

 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 454.363,78 (Quatrocentos e 
Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos), as 
despesas decorrentes da execução do contrato ocorrerão à conta dos recursos orçamentários oriundos 
do Orçamento de 2021:  
Gabinete do Prefeito; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal de 
Administração; Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento; Secretaria Municipal 
de Finanças; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; 
Secretaria Municipal de Infraestrutura; Agência Municipal de Desenvolvimento; Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; STTRANS; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer; Fundação Municipal de Cultura, Controladoria Geral do 
Município; Secretaria Municipal de Comunicação e Secretaria Municipal de Comunicação e 

Secretaria de Turismo. 
 – Recursos próprios do município / FUS / SUS / FUNDED 40 e outros. 
Classificação Funcional: 04.122.2002.2714; 08.122.2002.2715; 04.125.2003.2716; 
06.122.2006.2815; 04.122.2002.2719; 04.122.2002.2721; 04.121.2002.2724; 
04.122.2002.2726; 12.361.1005.2729; 08.244.1002.2751; 15.122.2006.2771; 
04.122.2003.2784; 20.122.2003.2785; 15.122.1011.2788; 10.301.1004.2800; 
27.812.1012.2789; 13.122.1107.2794; 04.124.2004.2798; 04.131.2003.2799. 
Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo 
 
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 
3. Poderão participar deste Pregão as interessadas com objeto compativel ao licitado e que estejam 

cadastrados no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Os lotes exclusivos a ME e EPP somente 
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estas poderão participar. 

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, 
informando- se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema. 

3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

3.1.3 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, conforme disposto 
nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

3.1.4 O lote exclusivo a ME e EPP deverão comprovar tal enquadramento 
conforme edital. 

3.2 Não poderão participar deste Pregão: 
3.2.1 Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, fundos e entidades municipais como 
autarquias, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.2.2 Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.2.3 Empresário impedido de licitar e contratar com a Prefeitura, durante o prazo 
da sanção aplicada; 

3.2.4 Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do 
disposto no art.72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/98; 

3.2.5 Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 
da Lei n.º 8.429/92; 

3.2.6 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
n.º 8.666/93; 

3.2.6.1 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º  
da  Lei  n.º  8.666/93  a  participação  no  certame  de 
empresa em que uma das pessoas listadas no 
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco 
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

3.2.7 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.2.8 Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão; 
3.2.9 Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou 

incorporação; 
3.2.10 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.2.11 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

3.3 Referente aos itens do lote exclusivos a ME e EPP somente estas poderão participar 
deste processo, conforme LC 123 de 2006. 

3.3.1 Conforme art. 47 da LC 123/2006, ojetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito muncipal e regional, 
serão permitidas a participação de ME/EPP que estejam localizadas 
até 80 km de distancia do município de Sousa-PB. 

3.3.2 Considerando processos anteriores de empresas ME/EPP vencedoras 
lozalizadas a maior distância que não cumpriram os contratos e 
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causaram prejuízos ao município;  

3.3.3 Considerando o objetivo da lei da regionalização; 
3.3.4 Considerando que o produto deste processo é de uso contínuo de 

grande importância; 
3.3.5 Considerando que o atraso da entrega retarda atividades diárias, 

passa este processo a determinar raio mínimo de distância.  

 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA  

 
4.1 A licitante poderá vistoriar o local onde será executados os serviços, entretanto não 

poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em 
decorrência da execução do objeto deste Pregão. 

 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
5.1 A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para 
abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e 
dos documentos de habilitação.  

5.2 A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global da 
proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto. 

5.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.4 A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

5.5 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus 
aos benefícios previstos nessa lei. 

5.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

5.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
5.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 
5.7.2 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 
5.7.3 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia. 

5.7.3.1 Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro 
enviará, via chat, mensagens às licitantes informando 
a data e o horário previstos para o início da oferta 
de lances. 

5.8 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.8.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, cabendo as mesmas prorrogarem 
a validade de suas propostas. 
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SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 
6. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.2 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.1 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances 

7.2 As empresas devem observar quando forem formuladar suas propostas a lei municipal 
Lei  nº  2.211/09,  em  que  todos  os  valores  de  pagamentos  relativos  ao fornecimento 
de bens, serviços e contratação de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao 
Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos Negócios, retido na fonte, que institui o 
Programa “Fazer Negócio”. 

 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

 
8. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

8.1 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela 
ofertado e registrado no sistema. 

8.2 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação 
da ofertante. 

8.3 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
Sendo respeitado os beneficios de ME/EPP nos casos de processo com ampla 
concorrência. 

 
8.4 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.5 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, 
lance cujo valor seja manifestamente inexequível. 

8.6 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, 
e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos 
participantes no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Impresso por convidado em 28/07/2021 10:10. Validação: 5806.5C99.5B5C.A69D.F62B.4336.196E.B8AD. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 54698/21. Data: 27/07/2021 16:06. Responsável: Adriana C. Alves.

55

55

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 

1 
 

 
8.8 Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim 
definido no inciso II do caput do art. 31, do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.9 A etapa de lances da sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após 
isso, será iniciada a fase de prazo fechado para os lances finais. 

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

9. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de 
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 
proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado 
em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

9.2 Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 
desempate, ou receber quaisquer outros beneficios da Lei Complementar  n.º  
123/2006,  será verificado pelos meios legais, relativas ao último exercício e 
ao exercício corrente, caso a empresa tenha extrapolado faturamento máximo 
permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar. 

9.3 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma 
automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem 
na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

9.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate; 

9.5 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

9.6 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO  

 
10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste edital. 

10.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelas demais licitantes. 
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SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
11.  A licitante melhor classificada - deverá a proposta de preço adequada ao último 

lance, em arquivo único, no prazo no prazo de 2 (duas horas), contado da convocação efetuada pelo 
Pregoeiro por meio da opção do sistema utilizado. 

11.1.1 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à 
compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 
11.1.2 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
quadro de pessoal da PREFEITURA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas 
a ele, para orientar sua decisão. 

11.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando sereferirem a 
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 
parcela ou à totalidade de remuneração. 

11.4 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou 
com preços manifestamente inexequíveis. 

11.5 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global 
quanto os valores unitários estimativos da contratação. 

11.6 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

11.7 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 
falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

11.8 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
instrumento convocatório e a lei. 

11.9 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor 
atenda a este Edital. 

11.10 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

 

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO  

12.1 A habilitação das licitantes será verificada pelo pregoeiro e membros da 
comissão, observando os documentos especificados neste Edital. 

12.2 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a 
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados 
para a abertura da sessão pública. 

12.3 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, são: 
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12.3.1 Declaração, separada de qualquer dos envelopes 
exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que cumpre os requisitos de 
habilitação para o presente certame licitatório, conforme Modelo de Declaração, 
constante do Anexo III deste Edital, nos termos previsto do inciso IV, do art. 11, do 
Decreto nº 3.555/2002. 

12.3.2 Declaração de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo anexo III a este Edital), previsto 
na Lei Complementar nº 123, de 2006. Deverá OBRIGATORIAMENTE estar 
acompanhada de certidão expedida pela Junta comercial ou Secretaria da 
Receita Federal ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou outro 
documento válido, conforme o caso, que comprove a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio – DNRC emitida nos últimos 90 (noventa) dias 
anteriores a data prevista para abertura deste certame. 

12.3.3 Declaração expressa do responsável pela empresa de 
que a mesma não está impedida de participar de licitações e que não foi 
declarada inidônea para licitar e contratar com Administração Pública, e que 
está ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao 
disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme  modelo 
constante do anexo III deste edital; 

12.3.4 Declaração de que não possui em seu Quadro de 
Pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo da condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, incluído pela (Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante 
do anexo III deste edital; 

12.3.5 Declaração de que está ciente das exigências deste 
edital e que concorda e aceita suas condições, conforme modelo constante doanexo 
III deste edital. 
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12.4 RELATIVA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
12.4.1 Empresário Individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede; 

 
12.4.2 Sociedade Empresária ou Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

 
12.4.3 Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 
12.4.4 Microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16/2009, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

12.4.5 Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização para funcionamento. 

 
12.4.6 Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivada na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei no 5.764/1971; Inscrição no Registro 
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência. 

 
12.4.7 Autorização de Funcionamento (alvará de funcionamento) 
emitido pela Prefeitura Municipal do domicílio da licitante e 
taxa quando for o caso; 

Nota: Os documentos acima mencionados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, com exceção do item “12.4.7”. 

12.5 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
12.5.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) emitido pela Secretaria da Receita Federal; 

 
12.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
(Tributos Federais e Dívida Ativa da União e relativo à 
regularidade social); 

 
12.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do licitante; 

 
12.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda 
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Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

12.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida 

pela Justiça do Trabalho; 

12.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de 

Regularidade de Situação – CRF, emitida pela Caixa Econômica 

Federal. 

 
Obs: É Assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

12.6 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
12.6.1 Certidão Negativa de Falência ou Execução Patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, no máximo (30) trinta dias da data prevista para 
abertura das propostas. 

 

12.7 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
12.7.1 Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, fornecido por 
pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove o fornecimento de 
produtos/serviços em características e quantidades compatíveis com o objeto desta 
licitação; 
 

12.8 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação, quando permitido por lei, 
deverão apresentar documentos que supram tais exigências, como o caso da lei 123/2006 e casos 
da lei 8.666/93. 

12.9 Realizada a habilitação, será verificado eventual descumprimento das vedações legais, 
mediante consulta ao: 

12.9.1 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

12.9.2 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

12.10 As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária 
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

12.11 As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, por meio de 
cópia do instrumento que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços, dentre outros documentos. 

12.12 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 
verificar as condições de habilitação das licitantes. 

12.13 Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e 
já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, 
mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance. 

12.14 Os documentos remetidos ao sistema Compras Públicas poderão ser solicitados em original ou 
por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  

 

12.14.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao setor de licitação da prefeitura municipal, a Rua Coronel 
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José Gomes de Sá, Centro, Sousa-PB. Sob pena de inabilitação, os 
documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação 
do número de inscrição no CNPJ. 

12.15 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e ambém devidamente consularizados ou registrados no cartório de 
títulos e documentos. 

12.16 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 
documentos. 

12.17 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz. 

12.18 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogádo por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e 
a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

12.19 O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do 
resultado da fase de habilitação. 

12.20 A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração 
pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.21 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

SEÇÃO XIII – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA  
 
13. Poderá ser exigida apresentação do produto ofertado em qualquer momento após a ata de 
vencedores para análise técnica de conformidade com às especificações do objeto descritas 
neste edital. 

 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO  

14. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recurso. 

14.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 

14.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-
a, em campo próprio do sistema. 

14.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente. 

14.4 Para efeito do disposto no § 5º do artigo  109  da  Lei  n.º  8.666/1993,  fica  a  vista  os 
autos franqueados aos interessados, no setor de licitação, endereço supramencionado, na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. 
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14.5 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

14.6 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

SEÇÃO XV– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

15.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

15.2 A homologação deste Pregão compete prefeito municipal. 

15.3 O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 
 

SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

16.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 3 (Três) dias úteis, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela 
licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 
deste Edital. 

16.3 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. 

16.4 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á pelo envio de documentos da empresa 
contratada se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

16.5 Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, 
poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da 
adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação. 

 
SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES  

17. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

17.1 Cometer fraude fiscal; 

17.2 Apresentar documento falso; 

17.3 Fizer declaração falsa; 

17.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
17.4.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 
8.666/93. 

17.4.2 Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
17.4.3 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
17.4.4 Não mantiver a proposta. 

 

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

18. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cplsousa2017@yahoo.com., até às 13 horas, no 
horário oficial de Brasília/DF. 
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18.1 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento 
da impugnação. 

18.2 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
18.3 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente para o endereço eletrônico cplsousa2017@yahoo.com 
18.4 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos 
de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento 
do pedido. 
18.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

 
SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1 Ao prefeito compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato 
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.1.1 A anulação do Pregão induz à do contrato. 
19.1.2 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

19.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

19.3 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de classificação e habilitação. 

19.3.1 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente 
indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de 
julgamento deste Pregão. 

19.4 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

19.5 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

19.6 Fica determinado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO como veículo oficial de meios de comunicação 
para todos os atos deste pregão, inclusive os atos relativos ao contrato. Caso como, convocação, abertura 
de prazo, entre outros são exemplos de atos que poderão ocorrer ou que poderão ser publicados neste 
meio. 

19.7 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 
10.520/2002. 

 

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS  

20. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
a. Anexo I – Termo de Referência; 

Impresso por convidado em 28/07/2021 10:10. Validação: 5806.5C99.5B5C.A69D.F62B.4336.196E.B8AD. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 54698/21. Data: 27/07/2021 16:06. Responsável: Adriana C. Alves.

63

63

mailto:cplsousa2017@yahoo.com


ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 

1 
 

 
b. Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

c. Anexo III – Modelo de declarações 

d. Anexo IV – Minuta do Contrato; 
 

SEÇÃO XXI – DO FORO  

21. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça competente, no Foro da cidade de 
Sousa/PB. 

 
Sousa-PB, 23 de JULHO de 2021. 

 
Fellipe Ruan Lima Mendes 

Pregoeiro
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 
1.1 Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Sousa – (Secretarias, Órgãos, Fundações), conforme 
condições do Edital e seus anexos. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição justifica-se em virtude da necessidade de provisão dos materiais necessários 
para realização da limpeza, higienização e preservação da salubridade para garantir que 
seus funcionários e o público em geral tenham um ambiente adequado e propício para a 
continuidade das atividades do município. 

2.2 Considerando que em 2021 devido a pandemia, era previsto que algumas atividades 
diminuíssem, desacelerassem, assim teria um consumo menor devido os trabalhos home office 
entre outros. Um exemplo foi que o item de papel higiênico que em 2020 foi licitado cerca 
de 7.000 itens, já no início do ano de 2021 foram licitados pouco mais de 4.000 itens.  

2.3 Porém, no ano de 2021, o que era previsto para algumas atividades diminuíssem elas 
aumentaram, pois com a pandemia ao invés de diminuir o consumo acabou aumentando. O 
Samu e a UPA, por exemplo, mais que dobrão o trabalho devido o aumento de casos. Upa 
que antes era um pronto atendimento rápido passou a ser internação. O Samu trabalhou 
muito mais durante o período da pandemia do que qualquer outra época. Segue quadro 
detalhado de casos na mesma época da licitação de 2020 e atualmente em 2021.  
 

                        Dados de 2020                                                 Dados de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Além de a pandemia causar o efeito inverso, a prefeitura ao invés de desacelerar 
aumentou suas atividades. Considerando também, que houve rescisão de contrato 
da empresa RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.526.979/0001-85 no qual não houve entrega dos produtos adquiridos 
conforme procedimento administrativo do município combinante com a rescisão 
conforme publicações em anexo nos autos do processo. Então, isso desencadeou a 
necessidade de fazer outro pregão.  

2.5 levado em consideração também que, muitos destes itens, como exemplo de higiene 
pessoal, atendem as necessidades da Casa de Saúde de Sousa, o CAPS, Casa dos 
Idosos, dentre outros.  
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2.6 É importante mencionar a previsão de gasto desses materiais nas secretarias do 

município, são: Agencia Municipal de Desenvolvimento de 0,03%; Controladoria 
Geral do Município de 0,20%; Fundo Municipal de Cultura de 0,40%; Gabinete do 
prefeito de 9%; Procuradoria Geral do Município de 0,5%; Secretaria de 
Administração de 1,17%; Secretaria de Agricultura de 0,8%; Secretaria de 
Assistência Social de 13,30%; Secretaria de Educação de 3,3%; Secretaria de 
Esporte de 0,20%; Secretaria de Finanças de 1,3%; Secretaria de Infraestrutura 
de 9%; Secretaria de Planejamento de 0,30%; Secretaria de Saúde de 60%; 
Secretaria de Turismo de 0,25% e Sittrans de 0,25%.  

2.7 Aquisição parcelada de material de limpeza, demanda gerada principalmente 
pelo uso maior que o planejado, causado pela alteração da rotina de desinfecção 
(limpeza) dos órgãos desencadeado pelo Corona vírus, afinal, a quantidade de 
materiais, além da repetição do ato de limpeza, aumentaram grandemente, uma 
vez que a limpeza é um fator que evita a transmissão do vírus. 

2.8 Em outras palavras, a aquisição destes produtos, justificam-se pela necessidade 
imprescindível desta Prefeitura em garantir que seus funcionários e usuários tenham 
um ambiente adequado de trabalho e propício para a continuidade de suas 
atividades. 

 

3. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Lote I (Exclusivo para ME/EPP conforme Art. 47, Art. 48, inciso I, da LC 123/2006) 

4.  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTID 
VALOR 

UNTARIO 
VALOR TOTAL 

01 

ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO FEMININO; 
COBERTURA SUAVE; COM ABAS; COM GEL; 

FLUXO NORMAL; PACOTE COM 08 UNIDADES. 
Constituído por almofada macia, tamanho normal 
e camada protetora macia e impermeável, com 
linhas adesivas. O produto deverá ser livre de 
substâncias nocivas à saúde ou qualquer outro 

defeito prejudicial ao seu uso, embalagem 
resistente de modo a assegurar proteção do 
produto até o momento de sua utilização e 

trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data 
de fabricação e data de validade. Validade de 

no mínimo 6 meses a partir da data de 
fabricação. Validade e registro no ministério da 

saúde. 

PCT 150 R$ 5,00 R$ 750,00 

02 

Acetona, embalagem contendo 100ml. 
Embalagem resistente de modo a assegurar 
proteção do produto até o momento de sua 

utilização e trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data 
de fabricação e data de validade. Contendo o 

nome do responsável técnico, o lote de 
fabricação, validade e registro no ministério da 

saúde. 

UND 19 R$ 2,55 R$ 48,45 

03 

Ácido muriático, embalagem contendo 1L. 
Embalagem resistente de modo a assegurar 
proteção do produto até o momento de sua 

utilização e trazendo externamente os dados de 

L 250 R$ 4,99 R$ 1.247,50 
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identificação, procedência, número de lote, data 
de fabricação e data de validade. Validade de 

no mínimo 6 meses a partir da data de 
fabricação. Validade e registro no ministério da 

saúde. 

04 

Agua sanitária, solução aquosa, acondicionado 
de forma adequada, teor de cloro ativo 

hipoclorito de sódio e agua, c/ teor de cloro 
ativo de 2,0% a 2,5% p/p , produto a base de 

cloro, sem aromatizante com validade de no 
mínimo 6 meses a partir da data de fabricação, 
produto sujeito a verificação no ato da entrega, 

aos procedimentos adm. Determinados pela 
ANVISA, embalagem 2L 

UND 2000 R$ 3,20 R$ 6.400,00 

05 

Álcool etílico hidratado líquido sem perfume 
para uso doméstico com graduação 96° INPM, 
com validade de no mínimo 6 meses a partir da 

data de fabricação, produto sujeito a verificação 
no ato da entrega, aos procedimentos adm. 
Determinados pela ANVISA, embalagem 

500ML 

UND 500 R$ 5,49 R$ 2.745,00 

06 

Álcool etílico para limpeza, teor alcoólico 65 
graus inpm, em gel 

Álcool etílico para limpeza; com teor alcoólico 
entre 65graus inpm, em gel, massa especifica 
(a20 grc) 0,877 g/ml, ponto de fulgor 24 grc, 
SELO INMETRO; embalado em frasco; produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; aos 
procedimentos adm. Determinados pela ANVISA 

, embalagem plástica 500ml 

UND 100 R$ 6,89 R$ 689,00 

07 

Algodão hidrófilo múltiplo uso em bolas 50g, 
sem impurezas e resíduos. Alvejado, com textura 

suave e macia. Com validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de fabricação, produto 

sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos adm. MARCA REGISTRADA. 

Contendo o nome do responsável técnico, o lote 
de fabricação, validade e registro no ministério 

da saúde. 

PCT 100 R$ 4,45 R$ 445,00 

08 

Amaciante de roupas concentrado, a base de 
quaternário de amônio, diversos aromas. 

FRASCO C/02 LITROS - amaciante de roupa, 
aspecto físico viçoso, composição tensoativo na.° 

inico, coadjuvante, alcalinizante, aplicação 
amaciante artigos têxteis, características 

adicionais liquido concentrado, solúvel em agua. 
Com validade de no mínimo 6 meses a partir da 
data de fabricação, produto sujeito a verificação 

no ato da entrega, aos procedimentos adm. – 
MARCA REGISTRADA. Contendo o nome do 
responsável técnico, o lote de fabricação, 
validade e registro no ministério da saúde. 

UND 500 R$ 5,70 R$ 2.850,00 
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09 

Aromatizante ambiental em aerosol, aroma de 
jasmim, lavanda: cas 7632-00- 0 solvente: cas 

64-17-5propelente (propano butano), 
acondicionado de forma adequada Embalagem 
contendo 400ml – Com validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de fabricação. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos adm. determinados pela ANVISA. 

UND 1000 R$ 8,00 R$ 8.000,00 

10 

Avental em plástico para uso em cozinha 
Avental de plástico; forrado; com bolso; sem 

mangas; com tiras presas as laterais; na altura da 
linha da cintura; para amarrar na parte de trás; 

UND 30 R$ 5,50 R$ 165,00 

11 
Bacia de plástico resistente tamanho pequeno, 

cores diversas - 12L 
UND 19 R$ 19,45 R$ 369,55 

12 
Bacia de plástica resistente tamanho médio, cores 

diversas - 25L 
UND 19 R$ 27,50 R$ 522,50 

13 
Bacia plástica resistente, tamanho grande, cores 

diversas - 40 L 
UND 19 R$ 39,50 R$ 750,50 

14 
Balde plástico resistente, sem tampa, tamanho 

médio -10 L 
UND 77 R$ 14,89 R$ 1.146,53 

15 

Bloqueador Solar, cremoso, Fator de Proteção 
Solar de no mínimo de 60, proteção simultânea 

contra UVA e resistência à água. embalagem de 
120 ml. Contendo o nome do responsável técnico, 

o lote de fabricação, validade e registro no 
ministério da saúde. 

UND 48 R$ 38,99 R$ 1.871,52 

16 
Cera para limpeza de pisos em pasta incolor , 
embalagem com 400g  – Marca Registrada 

LATA 106 R$ 12,89 R$ 1.366,34 

17 
Cera para limpeza de pisos em pasta vermelha, 

embalagem com 400g – Marca Registrada 
LATA 48 R$ 13,85 R$ 664,80 

18 
Cera para limpeza de pisos líquida, embalagem 

com 400ml – Marca Registrada 
UND 38 R$ 9,75 R$ 370,50 

19 
Cera para limpeza de pisos líquida vermelha, 

embalagem com 2L – Marca Registrada 
UND 52 R$ 18,99 R$ 987,48 

20 
Cera para limpeza de pisos líquida incolor, 

embalagem com 2L – Marca Registrada 
UND 50 R$ 18,99 R$ 949,50 

21 
Cera para limpeza de pisos líquida, embalagem 

com 750ml – Marca Registrada 
UND 106 R$ 10,95 R$ 1.160,70 

22 
Cesto plástico para lixo com capacidade de no 

mínimo100L 
UND 48 R$ 42,50 R$ 2.040,00 

23 
Colônia para uso infantil, de boa qualidade, 

embalagem de no mínimo 200ml - Marca 
Registrada 

UND 50 R$ 20,99 R$ 1.049,50 

24 
Condicionador para cabelos uso adulto 
embalagem de no mínimo 350ml - Marca 

Registrada 
UND 50 R$ 8,95 R$ 447,50 

25 

Copo descartável, polipropileno, com 
capacidade mínima para 50ml, na cor branco 
leitoso, acondicionado em mangas, e massa de 
cada copo pesando no mínimo 0 ,75gramas, 

devera constar impresso na manga a capacidade 
total da massa de copo e a quantidade, os copos 

PCT 5000 R$ 2,30 R$ 11.500,00 

Impresso por convidado em 28/07/2021 10:10. Validação: 5806.5C99.5B5C.A69D.F62B.4336.196E.B8AD. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 54698/21. Data: 27/07/2021 16:06. Responsável: Adriana C. Alves.

68

68



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 

1 
 

 
devem conter gravado de forma indelével: em 
relevo a marca ou identificação do fabricante, 

símbolo de identificação do material p/ 
reciclagem conforme NBR 13230/2008 e 

alterações posteriores, os copos de verão devem 
estar em conformidade com certificação 

compulsória Inmetro NBR 14865 vigente. 
Embalagem com 100 unidades. 

26 

Copo descartável, em polipropileno 
biodegradável, com capacidade mínima para 
180ml, acondicionado em mangas, e massa de 
cada copo pesando no mínimo 1,62 g ramas, 

devera constar impresso na manga a capacidade 
total de massa do copo e a quantidade, os copos 

devem conter gravado de forma indelével: em 
relevo a marca ou identificação do fabricante, 

símbolo de identificação do material p/ 
reciclagem conforme NBR 13230/2008 e 

alterações posteriores, os copos deverão estar 
em conformidade com certificação compulsória 
Inmetro. NBR 14865 vigente. Embalagem com 

100 unidades 

PCT 15000 R$ 4,19 R$ 62.850,00 

27 

Copo descartável, branco com capacidade 
mínima para 250ml, devera constar impresso na 
manga a capacidade total da massa de copo e a 
quantidade, os copos devem conter gravado de 

forma indelével: em relevo a marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 

identificação do material p/ reciclagem conforme 
NBR 13230/2008 e alterações posteriores, os 

copos de verão devem estar em conformidade 
com certificação compulsória Inmetro NBR 

14865 vigente. Embalagem com 100 unidades. 

PCT 1500 R$ 5,49 R$ 8.235,00 

28 Corda de nylon para varal extensão de 15m. UND 67 R$ 4,89 R$ 327,63 

29 

Creme dental de uso adulto com flúor, 
embalagem com 90g – MARCA REGISTRADA. 

Contendo o nome do responsável técnico, o lote 
de fabricação, validade e registro no ministério 

da saúde. 

UND 127 R$ 3,69 R$ 468,63 

30 

Creme dental de uso infantil com flúor, 
embalagem com 50g - MARCA REGISTRADA. 

Contendo o nome do responsável técnico, o lote 
de fabricação, validade e registro no ministério 

da saúde. 

UND 259 R$ 5,95 R$ 1.541,05 

31 Depósito de plástico, tipo infantil. UND 38 R$ 47,50 R$ 1.805,00 

32 

Desinfetante líquido com propriedade 
germicida, frasco c/750ml, n/iônico, alcal.seq. 
Composto de linear alquilbenzeno sulfonato de 

sódio; tensoativo não iônico, alcalinizante; 
sequestrante, eter glicólico; álcool, perfume e 
agua, Com validade de no mínimo 6 meses a 

UND 50 R$ 4,95 R$ 247,50 
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partir da data de fabricação; embalado em 

frasco plástico; produto sujeito a verificação no 
ato da entrega; aos procedimentos adm. 

Determinados pela ANVISA. Desinfetante líquido 
com propriedade germicida. 

33 

Desinfetante líquido com propriedade 
germicida, liquido, frasco c/2L, n/iônico, 

alcal.seq. 
Composto de linear alquilbenzeno sulfonato de 

sódio; tensoativo não iônico, alcalinizante; 
sequestrante, eter glicólico; álcool, perfume e 
agua, Com validade de no mínimo 6 meses a 
partir da data de fabricação; embalado em 

frasco plástico; produto sujeito a verificação no 
ato da entrega; aos procedimentos adm. 

Determinados pela ANVISA. Desinfetante líquido 
com propriedade germicida. 

UND 2000 R$ 4,99 R$ 9.980,00 

34 

Desodorante spray, de boa qualidade, ação 
protetora e duradoura, com ingredientes ativos 

que combatam os odores da transpiração, unissex 
com cheiro suave, com validade de no mínimo 6 

meses a partir da data de fabricação. 
Embalagem de 90 ml. Contendo o nome do 
responsável técnico, o lote de fabricação, 
validade e registro no ministério da saúde. 

UND 150 R$ 7,49 R$ 1.123,50 

35 

Desodorante líquido, de boa qualidade, ação 
protetora e duradoura, com ingredientes ativos 

que combatam os odores da transpiração, unissex 
com cheiro suave, com validade de no mínimo 6 

meses a partir da data de fabricação. 
Embalagem de 310 ml. Contendo o nome do 

responsável técnico, o lote de fabricação, 
validade e registro no ministério da saúde. 

UND 100 R$ 12,89 R$ 1.289,00 

36 

Detergente líquido, embalagem com 2L. 
Principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de 

sodio.t ensoativ0 biodegradável, composição 
básica glicerina, coadjuvantes, conservantes, 
sequestrante espessantes, controlador de PH, 

corantes e agua, valor do PH entre 5,5 - 
8,0,dermatologicamente testado, composição 

aromática neutro, liquido viscoso transparente, na 
cor amarela, acondicionado adequadamente, 
com bico dosador, validade de no mínimo 6 

meses a partir da data de fabricação, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos determinados pela ANVISA. 

UND 1500 R$ 7,00 R$ 10.500,00 

37 
Desodorizador sanitário, estojo com haste mais 

01 pedra sanitária – Marca Registrada 
UND 500 R$ 1,89 R$ 945,00 

38 
Embalagem descartável, tipo quentinha n°8, 

embalagem com 100 unidades 
CX 150 R$ 42,90 R$ 6.435,00 

39 
Embalagem térmica descartável, tipo quentinha 

n°9, embalagem com 100 unidades 
CX 600 R$ 49,50 R$ 29.700,00 
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40 
Escova de cabelo para uso adulto, para escovar 
e finalizar cabelos médios ou longos, com cabo 

de madeira e cerdas de nylon. 
UND 48 R$ 12,99 R$ 623,52 

41 
Escova de cabelo para uso infantil, com cerdas 

macias, cores variadas. 
UND 48 R$ 15,45 R$ 741,60 

42 Escova de dentes com cerdas macias uso infantil UND 48 R$ 4,75 R$ 228,00 

43 
Escova de dentes com cerdas macias para uso 

adulto 
UND 200 R$ 4,95 R$ 990,00 

44 
Escova sanitária com pote base de plástico 

resistente, cerdas de nylon, cabo com mínimo de 
18cm. 

UND 200 R$ 11,95 R$ 2.390,00 

45 
Esmalte para unhas, embalagem com mínimo 

8ml, com cores variadas 
UND 48 R$ 3,89 R$ 186,72 

46 

Esponja de lã de aço, esponja limpeza, material 
lã aço, formato anatômico, abrasividade mínima, 
aplicação utensílios de alumínio, pacote contendo 

8 unidades 

PCT 800 R$ 1,29 R$ 1.032,00 

47 

Esponja de limpeza, material espuma/ fibra 
sintética, formato retangular, abrasividade 

média, aplicação limpeza geral, características 
adicionais dupla face, comprimento mínimo 110 

mm, largura mínima 75 mm, espessura mínima 20 
mm,  embalagem com 1 unidade 

PCT 1500 R$ 1,25 R$ 1.875,00 

48 

Estojo de barbear, aparelho de barbear, tipo 
lâmina descartável, material lâmina aço, com no 
mínimo 02 lâminas, material cabo de plástico, 
anatômico, com estrias de borracha, com fita 

lubrificante, prazo de validade de no mínimo 12 
meses a contar da entrega. 

UND 500 R$ 3,75 R$ 1.875,00 

49 

Filme PVC transparente dimensões 28cmx15m 
Filme para alimentos, em plástico aderente PVC 
(policloreto de vinila), atóxico, inodoro, com alto 

brilho, isento de furos, rasgos ou partículas 
estranhas, em rolo, sem serrilha, constando na 
embalagem do produto a identificação do 

fabricante, largura e comprimento do filme, data 
de fabricação, prazo de valida de, tipo de filme, 

frase de identificação do produto, orientação 
para manuseio , símbolo de reciclagem, o produto 

deve estar em conformidade com a ABNT NBR 
15403:2010 e alterações posteriores 

UND 100 R$ 4,47 R$ 447,00 

50 
Flanela para limpeza, Flanela 100% algodão 

branca com bordas costuradas dimensões 
39cmx59cm 

UND 500 R$ 2,70 R$ 1.350,00 

51 

Fralda descartável para uso adulto, tamanhos P, 
M, G e GG.  Fralda descartável, hipoalérgico, 

formato anatômico, flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas 

multiajustáveis, para uso adulto. Contendo o nome 
do responsável técnico, o lote de fabricação, 
validade e registro no ministério da saúde. 

PCT 250 R$ 17,45 R$ 4.362,50 
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52 

Fralda descartável para uso infantil, tamanhos P, 
M, G e GG.  Fralda descartável, hipoalérgico, 

formato anatômico, flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas 
multiajustáveis, para uso infantil. Contendo o 

nome do responsável técnico, o lote de 
fabricação, validade e registro no ministério da 

saúde. 

PCT 1500 R$ 10,95 R$ 16.425,00 

53 

GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÈ, com 
capacidade mínima de 2, com as seguintes 

especificações: Garrafa Térmica Exclusiva Aço 
Inox e Tampa Preta - 2 litros Descrição: Tem 
escoamento do líquido pelo bico e conta com 

fechamento hermético, oferecendo toda a 
vedação necessária para manter a bebida na 

temperatura ideal. Corpo externo em aço 
inoxidável, acabamento escovado, tampa em 

polipropileno (Pp). Cobertura em verniz: não suja 
e nem deixa marcas; Sistema de servir por 

alavanca com alta eficiência, servindo até 400ml 
por acionamento; possui ampola de vidro, ideal 
para líquidos quentes e frios. Alça retrátil para 
transporte. Possui base giratória que facilita no 

momento de servir. Descrição do produto 
Produzida Com Materiais Nobres, Atóxicos E 

Muito Resistentes Capacidade 2 litros Ampola de 
Vidro Corpo em Aço Inox com Verniz Anti-

Manchas Alça retrátil para o transporte Sistema 
diferenciado de bombeamento com alavanca, 

que proporciona um fluxo muito maior de líquido 
e facilidade para servir. Base giratória que 

facilita o manuseio, serve em qualquer posição 
sem precisar movê-la. Ideal Para Líquidos 

Quentes Ou Frios. Conservação Térmica de ate 
10 horas para líquidos quentes. 

UND 20 R$ 39,50 R$ 790,00 

54 
GUARDANAPO DE PAPEL 21X22 CM Folha 
branca, dupla resistente, pequeno medindo 

21x22.  Pacote com 50 folhas 
PCT 998 R$ 2,09 R$ 2.085,82 

55 

HASTES COTONETES, COM PONTAS DE 
ALGODÃO, FLEXÍVEIS, FINAS E MAIS LONGAS 
JUNTO A BASE,  embalagem com no mínimo 75 

unidades 

CX 80 R$ 3,80 R$ 304,00 

56 

Inseticida, tipo piretróide, apresentação 
impregnado em rede de material sintético, 

aplicação p/ cama, cônico, dimensões mínimo de 
10 m x 0,50 m x 2 m,componentes c/ suporte 
metálico. Embalagem com 300ml. Contendo o 

nome do responsável técnico, o lote de 
fabricação, validade e registro no ministério da 

saúde. 

UND 250 R$ 11,49 R$ 2.872,50 

57 
LENÇO UMEDECIDO 

Especificação: lenço umedecido, sem álcool, 
dermatologicamente testado e hipoalérgico, para 

CX 106 R$ 21,99 R$ 2.330,94 
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higiene infantil embalagens 450 unidades. 

Contendo o nome do responsável técnico, o lote 
de fabricação, validade e registro no ministério 

da saúde. 

58 
LIMPA VIDRO 500 ML. Embalagem com 500 ml, 
composição butil, etil, etertripolisfato de sódio, 
frasco com aplicador. Com registro na ANVISA. 

UND 300 R$ 6,90 R$ 2.070,00 

59 

Limpador de piso, composto de cloreto 
benzalconio 0,3%, principio ativo, alcooletilico, 
álcool isopropilico tensoativo não iônico, álcool 
graxo etoxilado, agentes de controle de PHE 

agua, embalado em embalagem que assegure a 
integridade do produto, produto sujeito a 

verificação no ato da entrega, aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

Embalagem com 2 litros. 

UND 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 

60 

Limpador limpeza pesada 500 ML. Com registro 
na ANVISA. Especificação: Limpador com ação 

desengordurante, com grande poder de dissolver 
e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e 

eficiência, sem agredir e/ou manchar as 
superfícies, confere alto poder de limpeza, 

utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, 
fogões ou qualquer superfície lavável, com 

sujidade pesada. Faixa de concentração para o 
uso: Puro; Aspecto: líquido; Ph 11,5 - 13,5; 

composição química: tenso ativo anfotérico, tenso 
ativo não aniônico, sequestrante e alcalinizante; 

princípio ativo: hidróxido de sódio (nº CAS 1310-
73-2) 6,0 - 10,0%. 

UND 350 R$ 8,50 R$ 2.975,00 

61 
Lixa de pé, Dupla face: um lado lixa preta fina e 

do outro lixa amarela grossa. 
UND 48 R$ 4,95 R$ 237,60 

62 Lixa de unha, medindo no mínimo 13 cm. UND 106 R$ 0,50 R$ 53,00 

63 
Lixeira plástica em polipropileno, reforçado, 
com tampa e pedal para abri- lá, capacidade 

mínima 20 litros. 
UND 154 R$ 49,50 R$ 7.623,00 

64 

Loção anti-mosquitos, repelente desenvolvido 
exclusivamente para peles delicadas e bebês a 
partir de 6 meses de idade, desenvolvido com o 
principio ativo IR3535, atóxico, que forma uma 

camada protetora na pele, evitando 
comprovadamente a aproximação de insetos 
durante 3 horas, não contém álcool, protege 
contra Aedes Aegypti, borrachudos e outros 
mosquitos, embalagem com 100ml, marca 

registrada. Contendo o nome do responsável 
técnico, o lote de fabricação, validade e registro 

no ministério da saúde. 

UND 77 R$ 11,78 R$ 907,06 

65 

Loção cremosa, não oleosa, que hidrata a pele, 
evitando o ressecamento causado pelo sol, fator 
60, não sai na água e age por 2 horas, proteção 
dos efeitos nocivos das radiações UV-A e UV-B 

UND 38 R$ 16,29 R$ 619,02 
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podendo ajudar a evitar rugas e o 

envelhecimento precoce da pele devido o excesso 
de sol, oferecendo proteção moderada contra 
queimaduras, não contém PABA, embalagem 

com 200ml, marca registrada. Contendo o nome 
do responsável técnico, o lote de fabricação, 
validade e registro no ministério da saúde. 

66 

Lustra móveis, embalagem com 500ml. 
Composição: Ceras, silicones, emulsificantes, 
espessante, conservante, solvente alifático, 

coadjuvante e água; Produto saneante notificado 
pela ANVISA; 

UND 250 R$ 12,49 R$ 3.122,50 

67 

Luva para limpeza, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho grande, com 

revestimento interno, reforçada, com superfície 
externa 

Antiderrapante. 

PAR 600 R$ 6,99 R$ 4.194,00 

68 
MANGUEIRA CHATA DE JARDIM com bico para 

irrigação com tamanho de 30 metros. 
UND 29 R$ 49,50 R$ 1.435,50 

69 

Óleo de peroba, embalagem de 200ml. 
Composição: Óleo mineral, Óleo vegetal, 

Solvente vegetal e Aromatizantes. Instruções de 
uso do produto no rótulo. Produto saneante 

notificado pela ANVISA; 

UND 77 R$ 10,99 R$ 846,23 

70 
Pá para lixo, plástico cabo longo. Medindo no 

mínimo 60 cm. 
UND 80 R$ 3,99 R$ 319,20 

71 
Palitos de dente de madeira, embalagem com 

100 unidades. 
UND 150 R$ 1,10 R$ 165,00 

72 

PANO DE CHAO DE ALGODAO CRU Com no 
mínimo as seguintes especificações: 

Confeccionado em tecido 100% algodão cru, tipo 
sacaria branca de açúcar, recuperada de 

primeira viagem, lavado e alvejado, isento de 
rasgos e outros defeitos que possam prejudicar 

sua utilização. Largura mínima de 42cm 
comprimento mínimo de 70 cm, trama mínima de 

9 fios /cm. 

UND 1200 R$ 5,95 R$ 7.140,00 

73 

Papel alumínio dimensões 7,5mx30cm, com 
espessura de 11 micras, na embalagem devem 
constar: código de barras, origem do produto, 

dimensões, o produto devera estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
14761:2001 e alterações posteriores. 

UND 154 R$ 3,45 R$ 531,30 

74 

Papel higiênico - folha dupla, classe 01, neutro, 
na cor branca, alvura iso maior que 80%, índice 

potencial de maciez igual ou menor que 5,5 
nm/g, resistência atração ponderada igual ou 

maior que 90 n/m, quantidade de pintas igual ou 
menor que 20 mm2/m2, tempo de absorção de 
agua igual ou menor que 5 s, conforme norma 
ABNT NBR 15464-2 e 15134, características 
complementares: matéria prima 100% fibra 

celulósica, comprimento do rolo de 30 m - com 

PCT 5280 R$ 7,30 R$ 38.544,00 
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tolerância d e 2%, com largura de 10 cm - com 
tolerância de 2%, diâmetro no máximo de 11,7 
cm, largura do tubete 10 cm - com tolerância de 
2%, diâmetro interno do tube te maior que 4 cm, 

acabamento gofrado, em relevo, picotado, 
fragrância neutra , rotulagem. 

75 

PREGADOR DE ROUPAS COLORIDOS, 
embalagem com 12 unidades, Colorido, 

Dimensões Aproximadas: Altura: 10 cm, Largura: 
2 cm, Comprimento: 20 cm. 

UND 77 R$ 4,55 R$ 350,35 

76 
Palitos de fósforo de madeira, embalagem com 
10 caixinhas, contendo 40 palitos em cada caixa. 

CX 154 R$ 2,85 R$ 438,90 

77 
Palito para churrasco, material madeira, formato 
roliço, comprimento 23, aplicação espetinho carne 

churrasco, pacote com 50 und. 
UND 38 R$ 3,65 R$ 138,70 

78 

PANO DE CHAO ALVEJADO especificações: 
Confeccionado em tecido 100% algodão, lavado 
e alvejado, isento de rasgos e outros defeitos que 
possam prejudicar sua utilização. Largura mínima 
de 50cm comprimento mínimo de 80 cm, trama 

mínima de 9 fios /cm. 

UND 317 R$ 5,50 R$ 1.743,50 

79 Pente plástico para uso adulto, com dentes finos UND 29 R$ 3,95 R$ 114,55 

80 Pente plástico para uso infantil, com dentes finos UND 134 R$ 4,50 R$ 603,00 

81 Pilhas AA, pacote com 4 unidades. UND 1000 R$ 1,45 R$ 1.450,00 

82 Pilhas 3A, pacote com 4 unidades. UND 1000 R$ 1,55 R$ 1.550,00 

83 
Pilha alcalina média tipo C. pacote com 2 

unidades. 
UND 100 R$ 3,25 R$ 325,00 

84 
Pilha alcalina Grande tipo D. pacote com 2 

unidades. 
UND 50 R$ 3,95 R$ 197,50 

85 Pinça em inox depilatória para sobrancelha. UND 48 R$ 1,20 R$ 57,60 

86 

POLIDOR DE ALUMINIO, embalagem com 
500ML, para uso direto, biodegradável, 

Embalagem contendo informações sobre o 
produto. Contendo o nome do responsável 

técnico, o lote de fabricação, validade e registro 
no ministério da saúde. 

UND 700 R$ 2,49 R$ 1.743,00 

87 

Querosene, Embalagem de 900 ml. 
COMPOSIÇÃO: hidrocarbonetos alifáticos 

saturados, sem cheiro. Embalagem: Frasco de 
plástico 900 ml, devem estar protegidos em 
caixas de papelão resistente. USO: limpeza. 
Produto saneante notificado pela ANVISA. 

UND 100 R$ 8,99 R$ 899,00 

88 

RODO, corpo de madeira, grande, com 02 
lâminas em borracha reforçada, medindo no 
mínimo 40cm, com cabo em madeira medindo 

1,50m. 

UND 300 R$ 7,95 R$ 2.385,00 

89 
SABÃO DE COCO EM BARRA 1 Kg. Obedecer 

normas de comercialização exigidas pela 
ABNT/INMETRO, comprovar notificação na 

UND 44 R$ 9,90 R$ 435,60 

Impresso por convidado em 28/07/2021 10:10. Validação: 5806.5C99.5B5C.A69D.F62B.4336.196E.B8AD. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 54698/21. Data: 27/07/2021 16:06. Responsável: Adriana C. Alves.

75

75



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 

1 
 

 
ANVISA e apresentar ficha técnica. Apresentar no 
rótulo: composição, código de barras, responsável 

químico, validade, modo de utilização, 
precauções, telefone para emergência/contato, 
identificação da empresa, resolução da ANVISA 

e n° de autorização da empresa. 

90 

SABÃO EM PÓ, embalagem com 500g. 
Contendo : Tensoativo Aniônico, Sequestrante, 
Carga, Coadjuvantes, Quelante, Branqueador, 

Corante, Enzimas, Anti Redepositante, Fragrância 
e Água. Ativo Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de 
Sódio e Tensoativo Biodegradável, embalagem 

com 500g, que deverá conter o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. Obedecer normas de comercialização 
exigidas pela ABNT/INMETRO, comprovar 

notificação na ANVISA e apresentar ficha técnica. 
Apresentar no rótulo: composição, código de 

barras, responsável químico, validade, modo de 
utilização, precauções, telefone para 

emergência/contato, identificação da empresa, 
resolução da ANVISA e n° de autorização da 

empresa. Prazo de valida 

UND 2500 R$ 4,50 R$ 11.250,00 

91 

SABÃO TRADICIONAL EM BARRA/ AZUL, 1 Kg. 
Obedecer normas de comercialização exigidas 
pela ABNT/INMETRO, comprovar notificação na 

ANVISA e apresentar ficha técnica. Apresentar no 
rótulo: composição, código de barras, responsável 

químico, validade, modo de utilização, 
precauções, telefone para emergência/contato, 
identificação da empresa, resolução da ANVISA 

e n° de autorização da empresa. 

UND 1056 R$ 7,17 R$ 7.571,52 

92 

SABONETE ADULTO EM BARRA, embalado 
contendo 80g, fragrância suave, aplicação: para 

higienização e hidratação da pele, testado 
dermatologicamente, devidamente embalado 

contendo 80g. Obedecer normas de 
comercialização exigidas pela ABNT/INMETRO, 
comprovar notificação na ANVISA e apresentar 
ficha técnica. Apresentar no rótulo: composição, 

código de barras, responsável químico, validade, 
modo de utilização, precauções, telefone para 
emergência/contato, identificação da empresa, 
resolução da ANVISA e n° de autorização da 

empresa. Prazo de validade de 24 meses. 

UND 156 R$ 2,15 R$ 335,40 

93 

SABONETE INFANTIL EM BARRA, embalado 
contendo 80g. Devidamente embalado, testado 
dermatologicamente, fragrância suave, com as 
seguintes características básicas: uso infantil, de 

fragrância suave, dermatologicamente testado. O 
sabonete deverá possuir grande poder 

espumante, ser cremoso o suficiente para não 
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de 

UND 154 R$ 2,45 R$ 377,30 
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sua utilização, formato mínimo de massa 

gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce 
e não causar irritabilidade dérmica. Gordura 

animal e vegetal saponificada, sacarose, 
glicerina, água, ácido esteárico, fragrância, 
trietanolamina, extrato de mel, acetato de 

tocoferol, ácido etidrônico, edta tetrassódico e 
corante ci14700. Teor de voláteis 16%. - 

embalagem: pacote 

94 

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, viscoso, perolado, 
embalagem resistente, tampa c/lacre, 

s/vazamentos. 22/42 Produto biodegradável. 
Fórmula c/combinação balanceada de matérias 
primas naturais e agentes umectantes. Obedecer 

normas de comercialização exigidas pela 
ABNT/INMETRO, comprovar notificação na 

ANVISA e apresentar ficha técnica. Apresentar no 
rótulo: composição, código de barras, responsável 

químico, validade, modo de utilização, 
precauções, telefone para emergência/contato, 
identificação da empresa, resolução da ANVISA 

e n° de autorização da empresa. Prazo de 
validade de 24 meses. Embalagem plástica 

c/200ML. 

UND 300 R$ 14,95 R$ 4.485,00 

95 

SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO 1L - 
Especificação: Sabonete líquido anti-séptico 
inodoro com triclosan como principia ativo, 

indicado para assepsia das mãos. Com aspecto 
líquido perolizado viscoso. Apresentado em 
embalagem com 1L. Obedecer normas de 

comercialização exigidas pela ABNT/INMETRO, 
comprovar notificação na ANVISA e apresentar 
ficha técnica. Apresentar no rótulo: composição, 

código de barras, responsável químico, validade, 
modo de utilização, precauções, telefone para 
emergência/contato, identificação da empresa, 
resolução da ANVISA e n° de autorização da 

empresa. Prazo de validade de 24 meses. 

UND 400 R$ 18,94 R$ 7.576,00 

96 

SACO DE LIXO 200 LITROS – PACOTE COM 05 
UNIDADES - saco plástico 200 litros. Saco 

resistente, preto ou azul em polietileno de baixa 
densidade, para acondicionamento de lixo. 

Capacidade de 200 litros. Acondicionado em 
embalagem plástica com 05 sacos. 

PCT 2500 R$ 5,99 R$ 14.975,00 

97 

SACO DE LIXO 30 LITROS – PACOTE COM 100 
UNIDADES - saco plástico 30 litros. saco 

resistente, preto ou azul em polietileno de baixa 
densidade, para acondicionamento de lixo. 
capacidade de 30 litros. acondicionado em 

embalagem plástica com 100 sacos. 

PCT 787 R$ 4,50 R$ 3.541,50 

98 
SACO DE LIXO 100 LITROS – PACOTE COM 
100 UNIDADES - saco plástico 100 litros. saco 

resistente, preto ou azul em polietileno de baixa 
PCT 3696 R$ 4,50 R$ 16.632,00 
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densidade, para acondicionamento de lixo. 

capacidade de 100 litros. acondicionado em 
embalagem plástica com 100 sacos. 

99 

SACO DE LIXO 50 LITROS – PACOTE COM 10 
UNIDADES - saco plástico 50 litros. Saco 

resistente, preto ou azul em polietileno de baixa 
densidade, para acondicionamento de lixo. 
Capacidade de 50 litros. Acondicionado em 

embalagem plástica com 10 sacos. 

PCT 3850 R$ 6,85 R$ 26.372,50 

100 
Sacola plástica 1k - sacola plástica branca com 

alça. 
KG 1000 R$ 16,00 R$ 16.000,00 

101 

Shampoo neutro uso adulto, 350ml Shampoo 
capilar, neutro, para cabelos normais, de uso 

diário, embalagem de 350ml, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 

normas vigentes, registro ou notificação no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 

UND 528 R$ 8,95 R$ 4.725,60 

102 

Shampoo neutro uso infantil, 100ml Shampoo 
capilar, neutro, infantil, de uso diário, embalagem 

de 100ml, contendo dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, normas vigentes, 

registro ou notificação no Ministério da 
Saúde/ANVISA. 

UND 211 R$ 8,55 R$ 1.804,05 

103 

Talco para uso infantil antialérgico, 200g 
Talco infantil, produto destinado para crianças, 
auxiliar na higienização infantil, antialérgico 

capacidade 200g. Contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 

normas vigentes, registro ou notificação no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 

UND 48 R$ 19,55 R$ 938,40 

104 Tesoura para unhas em aço inox. UND 29 R$ 15,94 R$ 462,26 

105 
Tesoura em aço inox para uso diverso tamanho 

grande 
UND 48 R$ 13,95 R$ 669,60 

106 
Toalha de papel, multiuso absorvente branca, 

alta qualidade, 100% celulose, embalagem com 
2 rolos. 

PCT 3000 R$ 6,45 R$ 19.350,00 

107 Vassoura artesanal agave, sem cabo UND 300 R$ 2,75 R$ 825,00 

108 

Vassoura de palha, com cabo, para uso externo, 
reforçada e resistente, com grande quantidade 

de cerdas naturais selecionadas isentas de cupim, 
com aproximadamente 40cm ou mais de largura 
e 4cm de espessura no leque, aproximadamente 
60cm de comprimento da base até as pontas das 

cerdas sendo que as cerdas deverão estar 
aparadas uniformemente, com cabo de madeira 

medindo aproximadamente 1,20m, cerdas 
amarradas com fios de arame branco na base, 
leque com 3 (Três) costuras de material sintético 
ou natural sendo que a terceira costura deve 

estar aproximadamente a 23cm da ponta das 
cerdas, para que prolongue a duração da 

UND 300 R$ 1,50 R$ 450,00 
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vassoura 

109 

Vassoura de nylon, c/ base em polipropileno de 
aprox. 22cm e cerdas macias de aprox. 11cm 

com plumagem nas pontas, matéria sintética, cabo 
em metal plastificado ou madeira plastificado 

com aprox. 1,20m, fixação do cabo com sistema 
de rosca. 

UND 300 R$ 10,00 R$ 3.000,00 

110 
Vela Cerâmica com Carvão Ativo para 

Filtros de Barro 
UND 134 R$ 5,99 R$ 802,66 

111 
Vela de parafina nº 3 caixa com 8 velas de 9g 

unidades/Parafina/Pavio. 
UND 38 R$ 2,95 R$ 112,10 

 
 

3.1.1 Os valores admitidos são os constantes deste Termo Referência, que foram estabelecidos com base 
nos preços praticados no mercado, conforme orçamentos apresentados por empresas do 
ramo; 

3.1.2 Valores presentes da planilha acima são estimados, não sendo obrigação de a 
contratante adquirir toda aquantidade descrita. Esses valores são relativos para o ano de 
2021 de acordo com pesquisas realizadas e anexadas aos autos do processo do pregão, 
havendo uma previsão estimada de gasto de valor total: R$ 454.363,78 (Quatrocentos e 
Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos). 

4. DOS ENCARGOS 
As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

4.1 A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
080/2021, deve:  
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes à/ao: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade;  

b) Arcar com o ônus necessário ao completo fornecimento dos produtos, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos, inclusive licença em repartições 
públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele 
relativos, se necessário;  

c) Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de 
sua culpa ou de dolo na execução do contrato;  

d) A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
trabalhista, fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer 
título, causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, 
respondendo por si e seus prepostos e empregados;  

e)  Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND e o Certificado de Regularidade de 
Situação junto ao FGTS - CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à 
Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas;  

f)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da compra, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por uso indevido; 

g) Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como por 
todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, 
sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes o 
ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer;  
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h) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se 

verificar condições que possam prejudicar a entrega ou a iminência de fatos que possam 
interferir na perfeita execução do contrato, bem como atraso ou paralisação da entrega, 
apresentando razões justificadoras, as quais serão objetos de análise que poderão ser ou 
não aceitas pela CONTRATANTE;  

i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos 
fornecimentos, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;  

j) O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias utéis, após a solicitação de compra 
pelo município.  

k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estiver obrigada, exceto nas 
condições previstas no Termo de Referência ou em contrato a que estiver vinculados;  

l) Os materiais licitados deverão ser entregues em locais designados pelo órgão 
competente, de acordo com suas demandas; 

m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

n) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou 
reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não 
compatíveis com as especificações do Termo de Referência;  

o) Garantir a qualidade dos produtos licitados e dentro de prazo de validade, obrigando-
se a repor aqueles que apresentarem defeitos ou vícios, no prazo de 10 (dez) dias. 

4.2 A CONTRATANTE: 

a) Expedir ordem de fornecimento dos produtos; 

b) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel 

execução contratual; 

c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas; 

d) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

f) Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela 

CONTRATADA; 

g) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação 

de sanções, alterações e repactuações do contrato; 

h) Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 

responsável pelo recebimento; 

i) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto 

contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 

5. Validade da Proposta  
A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 
 

6.  Forma de Pagamento e entrega  
O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente 
atestado por servidor competente e efetuado por cheque ou transferência. O valor 
correspondente poderá ser depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de 
Ordem Bancária ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de 
Sousa. 
O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias utéis, após a solicitação de compra pelo              
município.  
Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação 
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de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao 
Micro e Pequenos Negócios, retido na fonte, por força da Lei nº 2.211/09, que institui o 
Programa “Fazer Negócio”. 

 
Sanções  
7. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que: 

7.1 Apresentar documentação falsa; 
7.2 Fraudar a execução contratual; 

7.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

7.3.1 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

7.4 Cometer fraude fiscal;  ou 

7.5 Fizer declaração falsa. 
 

8. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução parcial ou de 
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções: 

8.1 Advertência; 
8.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA por prazo não superior a dois 
anos; 
8.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 
8.4 Impedimento de licitar com PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA pelo prazo de até 
cinco anos. 

 
9. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor 
contratado. 
 
10. Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida prévia 
defesa, multas na forma que se segue: 

10.1 Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento dos itens, 
sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à 
multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do equipamento em atraso, 
por dia corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do 
equipamento. 
10.2 Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar 
inexecução total do contrato. 

 
11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

11.1 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
oficial. 
11.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
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12. Critérios para Decisão da Proposta Vencedora  
O critério para decisão da proposta vencedora será o de menor preço por item. 
 
13. Reajuste dos Preços  
O preço proposto será fixo e irreajustável, salvo casos específicos e presentes na Lei nº 
8.666/93.  
 
14. Fiscalização do Contrato  
A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela 
Contratante e deverá ser exercida conforme Cláusula Contratual, da minuta do contrato em 
anexo.
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                                                  ANEXO II 

                                                        MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

                                                     Pregão Eletrônico n° 080/2021 

 
Lote I (Exclusivo para ME/EPP conforme Art. 47, Art. 48, inciso I, da LC 123/2006) 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTID MARCA 
VALOR 

UNTARIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO FEMININO; COBERTURA 
SUAVE; COM ABAS; COM GEL; FLUXO NORMAL; PACOTE 

COM 08 UNIDADES. 
Constituído por almofada macia, tamanho normal e camada 

protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. O 
produto deverá ser livre de substâncias nocivas à saúde ou 
qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso, embalagem 
resistente de modo a assegurar proteção do produto até o 

momento de sua utilização e trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, data 

de fabricação e data de validade. Validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de fabricação. Validade e registro 

no ministério da saúde. 

PCT 150 

 

  

02 

Acetona, embalagem contendo 100ml. Embalagem 
resistente de modo a assegurar proteção do produto até o 

momento de sua utilização e trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, data 
de fabricação e data de validade. Contendo o nome do 

responsável técnico, o lote de fabricação, validade e registro 
no ministério da saúde. 

UND 19 

 

  

03 

Ácido muriático, embalagem contendo 1L. Embalagem 
resistente de modo a assegurar proteção do produto até o 

momento de sua utilização e trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, data 

de fabricação e data de validade. Validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de fabricação. Validade e registro 

no ministério da saúde. 

L 250 

 

  

04 

Agua sanitária, solução aquosa, acondicionado de forma 
adequada, teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e agua, 

c/ teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p , produto a base 
de cloro, sem aromatizante com validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de fabricação, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. 

Determinados pela ANVISA, embalagem 2L 

UND 2000 

 

  

05 

Álcool etílico hidratado líquido sem perfume para uso 
doméstico com graduação 96° INPM, com validade de no 
mínimo 6 meses a partir da data de fabricação, produto 

sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos 
adm. Determinados pela ANVISA, embalagem 500ML 

UND 500 

 

  

06 

Álcool etílico para limpeza, teor alcoólico 65 graus inpm, 
em gel 

Álcool etílico para limpeza; com teor alcoólico entre 65graus 
inpm, em gel, massa especifica (a20 grc) 0,877 g/ml, ponto 

de fulgor 24 grc, SELO INMETRO; embalado em frasco; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos 

procedimentos adm. Determinados pela ANVISA , 
embalagem plástica 500ml 

UND 100 

 

  

 
Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Sousa – (Secretarias, Órgãos, Fundações), conforme 
condições do Edital e seus anexos. 

 

OBJETO 
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07 

Algodão hidrófilo múltiplo uso em bolas 50g, sem 
impurezas e resíduos. Alvejado, com textura suave e macia. 
Com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de 

fabricação, produto sujeito a verificação no ato da entrega, 
aos procedimentos adm. MARCA REGISTRADA. Contendo o 

nome do responsável técnico, o lote de fabricação, validade 
e registro no ministério da saúde. 

PCT 100 

 

  

08 

Amaciante de roupas concentrado, a base de quaternário 
de amônio, diversos aromas. FRASCO C/02 LITROS - 
amaciante de roupa, aspecto físico viçoso, composição 

tensoativo na.° inico, coadjuvante, alcalinizante, aplicação 
amaciante artigos têxteis, características adicionais liquido 

concentrado, solúvel em agua. Com validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de fabricação, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. – 
MARCA REGISTRADA. Contendo o nome do responsável 

técnico, o lote de fabricação, validade e registro no 
ministério da saúde. 

UND 500 

 

  

09 

Aromatizante ambiental em aerosol, aroma de jasmim, 
lavanda: cas 7632-00- 0 solvente: cas 64-17-5propelente 

(propano butano), acondicionado de forma adequada 
Embalagem contendo 400ml – Com validade de no mínimo 
6 meses a partir da data de fabricação. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. 

determinados pela ANVISA. 

UND 1000 

 

  

10 

Avental em plástico para uso em cozinha 
Avental de plástico; forrado; com bolso; sem mangas; com 
tiras presas as laterais; na altura da linha da cintura; para 

amarrar na parte de trás; 

UND 30 

 

  

11 
Bacia de plástico resistente tamanho pequeno, cores diversas 

- 12L 
UND 19 

 
  

12 
Bacia de plástica resistente tamanho médio, cores diversas - 

25L 
UND 19 

 
  

13 
Bacia plástica resistente, tamanho grande, cores diversas - 

40 L 
UND 19 

 
  

14 Balde plástico resistente, sem tampa, tamanho médio -10 L UND 77 
 

  

15 

Bloqueador Solar, cremoso, Fator de Proteção Solar de no 
mínimo de 60, proteção simultânea contra UVA e resistência 

à água. embalagem de 120 ml. Contendo o nome do 
responsável técnico, o lote de fabricação, validade e registro 

no ministério da saúde. 

UND 48 

 

  

16 
Cera para limpeza de pisos em pasta incolor , embalagem 

com 400g  – Marca Registrada 
LATA 106 

 
  

17 
Cera para limpeza de pisos em pasta vermelha, embalagem 

com 400g – Marca Registrada 
LATA 48 

 
  

18 
Cera para limpeza de pisos líquida, embalagem com 400ml 

– Marca Registrada 
UND 38 

 
  

19 
Cera para limpeza de pisos líquida vermelha, embalagem 

com 2L – Marca Registrada 
UND 52 

 
  

20 
Cera para limpeza de pisos líquida incolor, embalagem com 

2L – Marca Registrada 
UND 50 

 
  

21 
Cera para limpeza de pisos líquida, embalagem com 750ml 

– Marca Registrada 
UND 106 

 
  

22 Cesto plástico para lixo com capacidade de no mínimo100L UND 48 
 

  

23 
Colônia para uso infantil, de boa qualidade, embalagem 

de no mínimo 200ml - Marca Registrada 
UND 50 

 
  

24 
Condicionador para cabelos uso adulto embalagem de no 

mínimo 350ml - Marca Registrada 
UND 50 
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25 

Copo descartável, polipropileno, com capacidade mínima 
para 50ml, na cor branco leitoso, acondicionado em mangas, 

e massa de cada copo pesando no mínimo 0 ,75gramas, 
devera constar impresso na manga a capacidade total da 

massa de copo e a quantidade, os copos devem conter 
gravado de forma indelével: em relevo a marca ou 

identificação do fabricante, símbolo de identificação do 
material p/ reciclagem conforme NBR 13230/2008 e 

alterações posteriores, os copos de verão devem estar em 
conformidade com certificação compulsória Inmetro NBR 

14865 vigente. Embalagem com 100 unidades. 

PCT 5000 

 

  

26 

Copo descartável, em polipropileno biodegradável, com 
capacidade mínima para 180ml, acondicionado em mangas, 

e massa de cada copo pesando no mínimo 1,62 g ramas, 
devera constar impresso na manga a capacidade total de 

massa do copo e a quantidade, os copos devem conter 
gravado de forma indelével: em relevo a marca ou 

identificação do fabricante, símbolo de identificação do 
material p/ reciclagem conforme NBR 13230/2008 e 

alterações posteriores, os copos deverão estar em 
conformidade com certificação compulsória Inmetro. NBR 

14865 vigente. Embalagem com 100 unidades 

PCT 15000 

 

  

27 

Copo descartável, branco com capacidade mínima para 
250ml, devera constar impresso na manga a capacidade 
total da massa de copo e a quantidade, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de identificação do 
material p/ reciclagem conforme NBR 13230/2008 e 

alterações posteriores, os copos de verão devem estar em 
conformidade com certificação compulsória Inmetro NBR 

14865 vigente. Embalagem com 100 unidades. 

PCT 1500 

 

  

28 Corda de nylon para varal extensão de 15m. UND 67 
 

  

29 

Creme dental de uso adulto com flúor, embalagem com 90g 
– MARCA REGISTRADA. Contendo o nome do responsável 

técnico, o lote de fabricação, validade e registro no 
ministério da saúde. 

UND 127 

 

  

30 

Creme dental de uso infantil com flúor, embalagem com 50g 
- MARCA REGISTRADA. Contendo o nome do responsável 

técnico, o lote de fabricação, validade e registro no 
ministério da saúde. 

UND 259 

 

  

31 Depósito de plástico, tipo infantil. UND 38 
 

  

32 

Desinfetante líquido com propriedade germicida, frasco 
c/750ml, n/iônico, alcal.seq. 

Composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; 
tensoativo não iônico, alcalinizante; sequestrante, eter 
glicólico; álcool, perfume e agua, Com validade de no 

mínimo 6 meses a partir da data de fabricação; embalado 
em frasco plástico; produto sujeito a verificação no ato da 

entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela 
ANVISA. Desinfetante líquido com propriedade germicida. 

UND 50 

 

  

33 

Desinfetante líquido com propriedade germicida, liquido, 
frasco c/2L, n/iônico, alcal.seq. 

Composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; 
tensoativo não iônico, alcalinizante; sequestrante, eter 
glicólico; álcool, perfume e agua, Com validade de no 

mínimo 6 meses a partir da data de fabricação; embalado 
em frasco plástico; produto sujeito a verificação no ato da 

entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela 
ANVISA. Desinfetante líquido com propriedade germicida. 

UND 2000 

 

  

34 
Desodorante spray, de boa qualidade, ação protetora e 

duradoura, com ingredientes ativos que combatam os odores 
UND 150 
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da transpiração, unissex com cheiro suave, com validade de 

no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. 
Embalagem de 90 ml. Contendo o nome do responsável 

técnico, o lote de fabricação, validade e registro no 
ministério da saúde. 

35 

Desodorante líquido, de boa qualidade, ação protetora e 
duradoura, com ingredientes ativos que combatam os odores 
da transpiração, unissex com cheiro suave, com validade de 

no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. 
Embalagem de 310 ml. Contendo o nome do responsável 

técnico, o lote de fabricação, validade e registro no 
ministério da saúde. 

UND 100 

 

  

36 

Detergente líquido, embalagem com 2L. Principio ativo 
linear alquilbenzeno sulfonato de sodio.t ensoativ0 

biodegradável, composição básica glicerina, coadjuvantes, 
conservantes, sequestrante espessantes, controlador de PH, 

corantes e agua, valor do PH entre 5,5 - 
8,0,dermatologicamente testado, composição aromática 

neutro, liquido viscoso transparente, na cor amarela, 
acondicionado adequadamente, com bico dosador, validade 

de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação, 
produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos 

procedimentos determinados pela ANVISA. 

UND 1500 

 

  

37 
Desodorizador sanitário, estojo com haste mais 01 pedra 

sanitária – Marca Registrada 
UND 500 

 
  

38 
Embalagem descartável, tipo quentinha n°8, embalagem 

com 100 unidades 
CX 150 

 
  

39 
Embalagem térmica descartável, tipo quentinha n°9, 

embalagem com 100 unidades 
CX 600 

 
  

40 
Escova de cabelo para uso adulto, para escovar e finalizar 
cabelos médios ou longos, com cabo de madeira e cerdas de 

nylon. 
UND 48 

 
  

41 
Escova de cabelo para uso infantil, com cerdas macias, 

cores variadas. 
UND 48 

 
  

42 Escova de dentes com cerdas macias uso infantil UND 48 
 

  

43 Escova de dentes com cerdas macias para uso adulto UND 200 
 

  

44 
Escova sanitária com pote base de plástico resistente, cerdas 

de nylon, cabo com mínimo de 18cm. 
UND 200 

 
  

45 
Esmalte para unhas, embalagem com mínimo 8ml, com cores 

variadas 
UND 48 

 
  

46 
Esponja de lã de aço, esponja limpeza, material lã aço, 

formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios 
de alumínio, pacote contendo 8 unidades 

PCT 800 
 

  

47 

Esponja de limpeza, material espuma/ fibra sintética, 
formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza 

geral, características adicionais dupla face, comprimento 
mínimo 110 mm, largura mínima 75 mm, espessura mínima 20 

mm,  embalagem com 1 unidade 

PCT 1500 

 

  

48 

Estojo de barbear, aparelho de barbear, tipo lâmina 
descartável, material lâmina aço, com no mínimo 02 lâminas, 

material cabo de plástico, anatômico, com estrias de 
borracha, com fita lubrificante, prazo de validade de no 

mínimo 12 meses a contar da entrega. 

UND 500 

 

  

49 

Filme PVC transparente dimensões 28cmx15m 
Filme para alimentos, em plástico aderente PVC (policloreto 
de vinila), atóxico, inodoro, com alto brilho, isento de furos, 

rasgos ou partículas estranhas, em rolo, sem serrilha, 
constando na embalagem do produto a identificação do 

fabricante, largura e comprimento do filme, data de 
fabricação, prazo de valida de, tipo de filme, frase de 

UND 100 
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identificação do produto, orientação para manuseio , símbolo 
de reciclagem, o produto deve estar em conformidade com a 

ABNT NBR 15403:2010 e alterações posteriores 

50 
Flanela para limpeza, Flanela 100% algodão branca com 

bordas costuradas dimensões 39cmx59cm 
UND 500 

 
  

51 

Fralda descartável para uso adulto, tamanhos P, M, G e 
GG.  Fralda descartável, hipoalérgico, formato anatômico, 

flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas 
adesivas multiajustáveis, para uso adulto. Contendo o nome 

do responsável técnico, o lote de fabricação, validade e 
registro no ministério da saúde. 

PCT 250 

 

  

52 

Fralda descartável para uso infantil, tamanhos P, M, G e 

GG.  Fralda descartável, hipoalérgico, formato anatômico, 
flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas 

adesivas multiajustáveis, para uso infantil. Contendo o nome 
do responsável técnico, o lote de fabricação, validade e 

registro no ministério da saúde. 

PCT 1500 

 

  

53 

GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÈ, com capacidade mínima 
de 2, com as seguintes especificações: Garrafa Térmica 

Exclusiva Aço Inox e Tampa Preta - 2 litros Descrição: Tem 
escoamento do líquido pelo bico e conta com fechamento 
hermético, oferecendo toda a vedação necessária para 

manter a bebida na temperatura ideal. Corpo externo em 
aço inoxidável, acabamento escovado, tampa em 

polipropileno (Pp). Cobertura em verniz: não suja e nem 
deixa marcas; Sistema de servir por alavanca com alta 
eficiência, servindo até 400ml por acionamento; possui 

ampola de vidro, ideal para líquidos quentes e frios. Alça 
retrátil para transporte. Possui base giratória que facilita no 

momento de servir. Descrição do produto Produzida Com 
Materiais Nobres, Atóxicos E Muito Resistentes Capacidade 2 
litros Ampola de Vidro Corpo em Aço Inox com Verniz Anti-

Manchas Alça retrátil para o transporte Sistema diferenciado 
de bombeamento com alavanca, que proporciona um fluxo 

muito maior de líquido e facilidade para servir. Base 
giratória que facilita o manuseio, serve em qualquer posição 
sem precisar movê-la. Ideal Para Líquidos Quentes Ou Frios. 
Conservação Térmica de ate 10 horas para líquidos quentes. 

UND 20 

 

  

54 
GUARDANAPO DE PAPEL 21X22 CM Folha branca, dupla 
resistente, pequeno medindo 21x22.  Pacote com 50 folhas 

PCT 998 
 

  

55 
HASTES COTONETES, COM PONTAS DE ALGODÃO, 
FLEXÍVEIS, FINAS E MAIS LONGAS JUNTO A BASE,  

embalagem com no mínimo 75 unidades 
CX 80 

 
  

56 

Inseticida, tipo piretróide, apresentação impregnado em 
rede de material sintético, aplicação p/ cama, cônico, 

dimensões mínimo de 10 m x 0,50 m x 2 m,componentes c/ 
suporte metálico. Embalagem com 300ml. Contendo o nome 

do responsável técnico, o lote de fabricação, validade e 
registro no ministério da saúde. 

UND 250 

 

  

57 

LENÇO UMEDECIDO 
Especificação: lenço umedecido, sem álcool, 

dermatologicamente testado e hipoalérgico, para higiene 
infantil embalagens 450 unidades. Contendo o nome do 

responsável técnico, o lote de fabricação, validade e registro 
no ministério da saúde. 

CX 106 

 

  

58 
LIMPA VIDRO 500 ML. Embalagem com 500 ml, composição 
butil, etil, etertripolisfato de sódio, frasco com aplicador. Com 

registro na ANVISA. 
UND 300 

 
  

59 

Limpador de piso, composto de cloreto benzalconio 0,3%, 
principio ativo, alcooletilico, álcool isopropilico tensoativo não 

iônico, álcool graxo etoxilado, agentes de controle de PHE 
agua, embalado em embalagem que assegure a integridade 
do produto, produto sujeito a verificação no ato da entrega, 

UND 500 
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aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA. Embalagem com 2 litros. 

60 

Limpador limpeza pesada 500 ML. Com registro na ANVISA. 
Especificação: Limpador com ação desengordurante, com 

grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com 
rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as 

superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em 
fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer 

superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de 
concentração para o uso: Puro; Aspecto: líquido; Ph 11,5 - 

13,5; composição química: tenso ativo anfotérico, tenso ativo 
não aniônico, sequestrante e alcalinizante; princípio ativo: 

hidróxido de sódio (nº CAS 1310-73-2) 6,0 - 10,0%. 

UND 350 

 

  

61 
Lixa de pé, Dupla face: um lado lixa preta fina e do outro 

lixa amarela grossa. 
UND 48 

 
  

62 Lixa de unha, medindo no mínimo 13 cm. UND 106 
 

  

63 
Lixeira plástica em polipropileno, reforçado, com tampa e 

pedal para abri- lá, capacidade mínima 20 litros. 
UND 154 

 
  

64 

Loção anti-mosquitos, repelente desenvolvido 
exclusivamente para peles delicadas e bebês a partir de 6 
meses de idade, desenvolvido com o principio ativo IR3535, 
atóxico, que forma uma camada protetora na pele, evitando 

comprovadamente a aproximação de insetos durante 3 
horas, não contém álcool, protege contra Aedes Aegypti, 
borrachudos e outros mosquitos, embalagem com 100ml, 

marca registrada. Contendo o nome do responsável técnico, 
o lote de fabricação, validade e registro no ministério da 

saúde. 

UND 77 

 

  

65 

Loção cremosa, não oleosa, que hidrata a pele, evitando o 
ressecamento causado pelo sol, fator 60, não sai na água e 
age por 2 horas, proteção dos efeitos nocivos das radiações 

UV-A e UV-B podendo ajudar a evitar rugas e o 
envelhecimento precoce da pele devido o excesso de sol, 
oferecendo proteção moderada contra queimaduras, não 
contém PABA, embalagem com 200ml, marca registrada. 

Contendo o nome do responsável técnico, o lote de 
fabricação, validade e registro no ministério da saúde. 

UND 38 

 

  

66 

Lustra móveis, embalagem com 500ml. Composição: Ceras, 
silicones, emulsificantes, espessante, conservante, solvente 

alifático, coadjuvante e água; Produto saneante notificado 
pela ANVISA; 

UND 250 

 

  

67 

Luva para limpeza, borracha de látex natural, norma NBR-
13393, tamanho grande, com revestimento interno, 

reforçada, com superfície externa 
Antiderrapante. 

PAR 600 

 

  

68 
MANGUEIRA CHATA DE JARDIM com bico para irrigação 

com tamanho de 30 metros. 
UND 29 

 
  

69 

Óleo de peroba, embalagem de 200ml. Composição: Óleo 
mineral, Óleo vegetal, Solvente vegetal e Aromatizantes. 
Instruções de uso do produto no rótulo. Produto saneante 

notificado pela ANVISA; 

UND 77 

 

  

70 Pá para lixo, plástico cabo longo. Medindo no mínimo 60 cm. UND 80 
 

  

71 Palitos de dente de madeira, embalagem com 100 unidades. UND 150 
 

  

72 

PANO DE CHAO DE ALGODAO CRU Com no mínimo as 
seguintes especificações: Confeccionado em tecido 100% 

algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar, recuperada de 
primeira viagem, lavado e alvejado, isento de rasgos e 

outros defeitos que possam prejudicar sua utilização. Largura 
mínima de 42cm comprimento mínimo de 70 cm, trama 

UND 1200 
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mínima de 9 fios /cm. 

73 

Papel alumínio dimensões 7,5mx30cm, com espessura de 11 
micras, na embalagem devem constar: código de barras, 

origem do produto, dimensões, o produto devera estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 14761:2001 e 

alterações posteriores. 

UND 154 

 

  

74 

Papel higiênico - folha dupla, classe 01, neutro, na cor 
branca, alvura iso maior que 80%, índice potencial de 

maciez igual ou menor que 5,5 nm/g, resistência atração 
ponderada igual ou maior que 90 n/m, quantidade de pintas 

igual ou menor que 20 mm2/m2, tempo de absorção de 

agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 
15464-2 e 15134, características complementares: matéria 
prima 100% fibra celulósica, comprimento do rolo de 30 m - 

com tolerância d e 2%, com largura de 10 cm - com 
tolerância de 2%, diâmetro no máximo de 11,7 cm, largura 

do tubete 10 cm - com tolerância de 2%, diâmetro interno do 
tube te maior que 4 cm, acabamento gofrado, em relevo, 

picotado, fragrância neutra , rotulagem. 

PCT 5280 

 

  

75 
PREGADOR DE ROUPAS COLORIDOS, embalagem com 12 
unidades, Colorido, Dimensões Aproximadas: Altura: 10 cm, 

Largura: 2 cm, Comprimento: 20 cm. 
UND 77 

 
  

76 
Palitos de fósforo de madeira, embalagem com 10 

caixinhas, contendo 40 palitos em cada caixa. 
CX 154 

 
  

77 
Palito para churrasco, material madeira, formato roliço, 

comprimento 23, aplicação espetinho carne churrasco, pacote 
com 50 und. 

UND 38 
 

  

78 

PANO DE CHAO ALVEJADO especificações: Confeccionado 
em tecido 100% algodão, lavado e alvejado, isento de 

rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua 
utilização. Largura mínima de 50cm comprimento mínimo de 

80 cm, trama mínima de 9 fios /cm. 

UND 317 

 

  

79 Pente plástico para uso adulto, com dentes finos UND 29 
 

  

80 Pente plástico para uso infantil, com dentes finos UND 134 
 

  

81 Pilhas AA, pacote com 4 unidades. UND 1000 
 

  

82 Pilhas 3A, pacote com 4 unidades. UND 1000 
 

  

83 Pilha alcalina média tipo C. pacote com 2 unidades. UND 100 
 

  

84 Pilha alcalina Grande tipo D. pacote com 2 unidades. UND 50 
 

  

85 Pinça em inox depilatória para sobrancelha. UND 48 
 

  

86 

POLIDOR DE ALUMINIO, embalagem com 500ML, para uso 
direto, biodegradável, Embalagem contendo informações 

sobre o produto. Contendo o nome do responsável técnico, o 
lote de fabricação, validade e registro no ministério da 

saúde. 

UND 700 

 

  

87 

Querosene, Embalagem de 900 ml. 
COMPOSIÇÃO: hidrocarbonetos alifáticos saturados, sem 

cheiro. Embalagem: Frasco de plástico 900 ml, devem estar 
protegidos em caixas de papelão resistente. USO: limpeza. 

Produto saneante notificado pela ANVISA. 

UND 100 

 

  

88 
RODO, corpo de madeira, grande, com 02 lâminas em 

borracha reforçada, medindo no mínimo 40cm, com cabo em 
madeira medindo 1,50m. 

UND 300 
 

  

89 
SABÃO DE COCO EM BARRA 1 Kg. Obedecer normas de 
comercialização exigidas pela ABNT/INMETRO, comprovar 

UND 44 
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notificação na ANVISA e apresentar ficha técnica. Apresentar 
no rótulo: composição, código de barras, responsável químico, 

validade, modo de utilização, precauções, telefone para 
emergência/contato, identificação da empresa, resolução da 

ANVISA e n° de autorização da empresa. 

90 

SABÃO EM PÓ, embalagem com 500g. Contendo : 
Tensoativo Aniônico, Sequestrante, Carga, Coadjuvantes, 

Quelante, Branqueador, Corante, Enzimas, Anti 
Redepositante, Fragrância e Água. Ativo Linear Alquil 

Benzeno, Sulfonato de Sódio e Tensoativo Biodegradável, 
embalagem com 500g, que deverá conter o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Obedecer normas de comercialização exigidas pela 
ABNT/INMETRO, comprovar notificação na ANVISA e 

apresentar ficha técnica. Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, responsável químico, validade, modo de 
utilização, precauções, telefone para emergência/contato, 
identificação da empresa, resolução da ANVISA e n° de 

autorização da empresa. Prazo de valida 

UND 2500 

 

  

91 

SABÃO TRADICIONAL EM BARRA/ AZUL, 1 Kg. 
Obedecer normas de comercialização exigidas pela 
ABNT/INMETRO, comprovar notificação na ANVISA e 

apresentar ficha técnica. Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, responsável químico, validade, modo de 
utilização, precauções, telefone para emergência/contato, 
identificação da empresa, resolução da ANVISA e n° de 

autorização da empresa. 

UND 1056 

 

  

92 

SABONETE ADULTO EM BARRA, embalado contendo 80g, 
fragrância suave, aplicação: para higienização e hidratação 

da pele, testado dermatologicamente, devidamente 
embalado contendo 80g. Obedecer normas de 

comercialização exigidas pela ABNT/INMETRO, comprovar 
notificação na ANVISA e apresentar ficha técnica. Apresentar 
no rótulo: composição, código de barras, responsável químico, 

validade, modo de utilização, precauções, telefone para 
emergência/contato, identificação da empresa, resolução da 
ANVISA e n° de autorização da empresa. Prazo de validade 

de 24 meses. 

UND 156 

 

  

93 

SABONETE INFANTIL EM BARRA, embalado contendo 80g. 
Devidamente embalado, testado dermatologicamente, 

fragrância suave, com as seguintes características básicas: uso 
infantil, de fragrância suave, dermatologicamente testado. O 

sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser 
cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao 

longo do tempo de sua utilização, formato mínimo de massa 
gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não 
causar irritabilidade dérmica. Gordura animal e vegetal 
saponificada, sacarose, glicerina, água, ácido esteárico, 
fragrância, trietanolamina, extrato de mel, acetato de 
tocoferol, ácido etidrônico, edta tetrassódico e corante 
ci14700. Teor de voláteis 16%. - embalagem: pacote 

UND 154 

 

  

94 

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, viscoso, perolado, 
embalagem resistente, tampa c/lacre, s/vazamentos. 22/42 
Produto biodegradável. Fórmula c/combinação balanceada 
de matérias primas naturais e agentes umectantes. Obedecer 
normas de comercialização exigidas pela ABNT/INMETRO, 

comprovar notificação na ANVISA e apresentar ficha técnica. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
responsável químico, validade, modo de utilização, 

precauções, telefone para emergência/contato, identificação 
da empresa, resolução da ANVISA e n° de autorização da 

empresa. Prazo de validade de 24 meses. Embalagem 
plástica c/200ML. 

UND 300 
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95 

SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO 1L - Especificação: 
Sabonete líquido anti-séptico inodoro com triclosan como 
principia ativo, indicado para assepsia das mãos. Com 

aspecto líquido perolizado viscoso. Apresentado em 
embalagem com 1L. Obedecer normas de comercialização 
exigidas pela ABNT/INMETRO, comprovar notificação na 
ANVISA e apresentar ficha técnica. Apresentar no rótulo: 

composição, código de barras, responsável químico, 
validade, modo de utilização, precauções, telefone para 

emergência/contato, identificação da empresa, resolução da 
ANVISA e n° de autorização da empresa. Prazo de validade 

de 24 meses. 

UND 400 

 

  

96 

SACO DE LIXO 200 LITROS – PACOTE COM 05 UNIDADES 
- saco plástico 200 litros. Saco resistente, preto ou azul em 
polietileno de baixa densidade, para acondicionamento de 

lixo. Capacidade de 200 litros. Acondicionado em 
embalagem plástica com 05 sacos. 

PCT 2500 

 

  

97 

SACO DE LIXO 30 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES 
- saco plástico 30 litros. saco resistente, preto ou azul em 

polietileno de baixa densidade, para acondicionamento de 
lixo. capacidade de 30 litros. acondicionado em embalagem 

plástica com 100 sacos. 

PCT 787 

 

  

98 

SACO DE LIXO 100 LITROS – PACOTE COM 100 
UNIDADES - saco plástico 100 litros. saco resistente, preto ou 

azul em polietileno de baixa densidade, para 
acondicionamento de lixo. capacidade de 100 litros. 

acondicionado em embalagem plástica com 100 sacos. 

PCT 3696 

 

  

99 

SACO DE LIXO 50 LITROS – PACOTE COM 10 UNIDADES - 
saco plástico 50 litros. Saco resistente, preto ou azul em 

polietileno de baixa densidade, para acondicionamento de 
lixo. Capacidade de 50 litros. Acondicionado em embalagem 

plástica com 10 sacos. 

PCT 3850 

 

  

100 Sacola plástica 1k - sacola plástica branca com alça. KG 1000 
 

  

101 

Shampoo neutro uso adulto, 350ml Shampoo capilar, 
neutro, para cabelos normais, de uso diário, embalagem de 
350ml, contendo dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, normas vigentes, registro ou notificação no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 

UND 528 

 

  

102 

Shampoo neutro uso infantil, 100ml Shampoo capilar, 
neutro, infantil, de uso diário, embalagem de 100ml, 

contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, normas vigentes, registro ou notificação no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 

UND 211 

 

  

103 

Talco para uso infantil antialérgico, 200g 

Talco infantil, produto destinado para crianças, auxiliar na 
higienização infantil, antialérgico capacidade 200g. 

Contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, normas vigentes, registro ou notificação no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 

UND 48 

 

  

104 Tesoura para unhas em aço inox. UND 29 
 

  

105 Tesoura em aço inox para uso diverso tamanho grande UND 48 
 

  

106 
Toalha de papel, multiuso absorvente branca, alta 

qualidade, 100% celulose, embalagem com 2 rolos. 
PCT 3000 

 
  

107 Vassoura artesanal agave, sem cabo UND 300 
 

  

108 

Vassoura de palha, com cabo, para uso externo, reforçada 
e resistente, com grande quantidade de cerdas naturais 

selecionadas isentas de cupim, com aproximadamente 40cm 
ou mais de largura e 4cm de espessura no leque, 

aproximadamente 60cm de comprimento da base até as 

UND 300 
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pontas das cerdas sendo que as cerdas deverão estar 
aparadas uniformemente, com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,20m, cerdas amarradas com fios de 

arame branco na base, leque com 3 (Três) costuras de 
material sintético ou natural sendo que a terceira costura 

deve estar aproximadamente a 23cm da ponta das cerdas, 
para que prolongue a duração da vassoura 

109 

Vassoura de nylon, c/ base em polipropileno de aprox. 
22cm e cerdas macias de aprox. 11cm com plumagem nas 

pontas, matéria sintética, cabo em metal plastificado ou 
madeira plastificado com aprox. 1,20m, fixação do cabo 

com sistema de rosca. 

UND 300 

 

  

110 
Vela Cerâmica com Carvão Ativo para Filtros de 

Barro 
UND 134 

 
  

111 
Vela de parafina nº 3 caixa com 8 velas de 9g 

unidades/Parafina/Pavio. 
UND 38 
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                                                            ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

Pregão Eletrônico nº 080/2021 

 
1) item 47.3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

 
(Papel timbrado ou personalizado da empresa) 

        A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº 
  , sediada , declara, sob as 
penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de Sousa - 
Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos 
impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 080/2021, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

2) item 47.4 – Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº 9.854/99) 

 

        A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº              _, por 

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)  ____________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº  e inscrito no CPF sob o nº , DECLARA, para fins do 

disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre. 
 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho. 

 

3) item 47.5 – Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições 
previstas no referido edital. 

       A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº ,  
declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao , Pregão Eletrônico nº 
080/2021. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital. 

 

4) item 47.1 – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação 

 
A empresa  , inscrita no CNPJ sob o 
nº , sediada  ,  
declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo 
licitatório, Pregão Eletrônico nº 080/2021 

 

5) item 47.2 – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP. 

       A empresa ,  CNPJ nº. 
  , sediada , declara que a 
empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei 
nº 123/2006. 

NOTA: Esta declaração de ME e EPP TERÁ QUE ESTAR ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO 
CONFORME EDITAL. 
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ANEXO IV         

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO PMS Nº /2021. 

 

CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ____________________, PARA O 
FORNECIMENTO PRODUTOS/SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
ABAIXO. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, Estado da Paraíba, localizada a Rua Coronel José Gomes de  Sá,  nº  
27,  Centro,  Sousa  –  PB,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  08.999.674/0001-53,  neste  ato representado 
pelo seu Prefeito, Fábio Tyrone Braga de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 840.833.284-87 e RG nº 
2005034030826 SSP-CE, empresário, casado, residente à Rua Antônio de Paiva  Gadelha,  n°  S/N,  Gato  
Preto,  Sousa  –  PB,  doravante  denominada  CONTRATANTE; o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito 
no CNPJ sob o nº 05.626.697/0001-24, neste ato representado pela Secretária Municipal de 
Saúde, a Sra. Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 
054.211.254-08 e RG nº 2.783.189 SSDS/PB, doravante também denominado CONTRATANTE;  
e,  do outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada à Rua   , 
Bairro , na cidade de  , neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a).
  , inscrito no CPF sob o n° e RG n°  , infra-assinado denominada doravante 
simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo  e  contratado,  com  fulcro  na  Lei  nº  8.666/93  
atualizada  e  no  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº 080/2021, mediante preços e condições constantes das 
cláusulas seguintes e nas condições que reciprocamente outorgam e aceitam, a saber: 
 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Sousa – (Secretarias, Órgãos, Fundações), conforme 
condições do Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. O valor global deste contrato é de R$ ( ), conforme proposta vencedora do Pregão 
Eletrônico nº 080/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes da execução do contrato ocorrerão à conta dos recursos orçamentários oriundos do 
Orçamento de 2021:  
Gabinete do Prefeito; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento; Secretaria Municipal de Finanças; 
Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal 
de Infraestrutura; Agência Municipal de Desenvolvimento; Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente; STTRANS; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
Fundação Municipal de Cultura, Controladoria Geral do Município; Secretaria Municipal de 
Comunicação e Secretaria Municipal de Comunicação e Secretaria de Turismo. 

 – Recursos próprios do município / FUS / SUS / FUNDED 40 e outros. 
Classificação Funcional: 04.122.2002.2714; 08.122.2002.2715; 04.125.2003.2716; 
06.122.2006.2815; 04.122.2002.2719; 04.122.2002.2721; 04.121.2002.2724; 
04.122.2002.2726; 12.361.1005.2729; 08.244.1002.2751; 15.122.2006.2771; 
04.122.2003.2784; 20.122.2003.2785; 15.122.1011.2788; 10.301.1004.2800; 
27.812.1012.2789; 13.122.1107.2794; 04.124.2004.2798; 04.131.2003.2799. 
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Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo 

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. A execução contratual terá início em   /  /2021. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

1. O período de vigência do contrato decorrente dessa licitação será para 2021, até 31 de dezembro 
do mesmo ano, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, e adstrito a vigência 
do respectivo crédito orçamentário, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, podendo ser 
prorrogado nos termos do referido artigo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 

6.1  A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 080/2021, deve: 
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes à/ao: marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de garantia ou validade;  

b) Arcar com o ônus necessário ao completo fornecimento dos produtos, incluindo o pagamento 
de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes aos produtos fornecidos, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário;  

c) Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou de dolo na execução do contrato;  

d) A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
trabalhista, fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer 
título, causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, 
respondendo por si e seus prepostos e empregados;  

e)  Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND e o Certificado de Regularidade de 
Situação junto ao FGTS - CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota 
Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas;  

f)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto deste termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da compra, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido; 

g) Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como por 
todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob 
nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes o ônus 
de qualquer problema que porventura venha a ocorrer;  

h) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se verificar 
condições que possam prejudicar a entrega ou a iminência de fatos que possam interferir na 
perfeita execução do contrato, bem como atraso ou paralisação da entrega, apresentando 
razões justificadoras, as quais serão objetos de análise que poderão ser ou não aceitas pela 
CONTRATANTE;  

i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos 
fornecimentos, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;  

j) O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias utéis, após a solicitação de compra pelo              
município.  
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k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estiver obrigada, exceto nas 
condições previstas no Termo de Referência ou em contrato a que estiver vinculados;  

l) Os materiais licitados deverão ser entregues em locais designados pelo órgão competente, 
de acordo com suas demandas; 

m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

n) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição 
dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as 
especificações do Termo de Referência;  

o) Garantir a qualidade dos produtos licitados e dentro de prazo de validade, obrigando-se a 
repor aqueles que apresentarem defeitos ou vícios, no prazo de 10 (dez) dias. 

 
6.2 A CONTRATANTE: 

a) Expedir ordem de fornecimento dos produtos; 

b) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução 

contratual; 

c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas; 

d) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

f) Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela 

CONTRATADA; 

g) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de 

sanções, alterações e repactuações do contrato; 

h) Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 

responsável pelo recebimento; 

i) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto contratual 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
Deverá, de todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e 
contratação de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio 
ao Micro e Pequenos  Negócios,  retido  na  fonte,  por  força  da  Lei  nº  2.211/09,  que  institui  o 
Programa “Fazer Negócio”. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de 
terceiros. 
2. A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela 
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 
1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a documentação a 
seguir relacionada: 

2. Periodicamente,  acompanhando  a  nota  fiscal/fatura  referente  ao  fornecimento  dos  bens, cópias 
autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos: 

2.1. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
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União; 

2.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA; 

2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e 

2.5. Cartão de CNPJ. 

3. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 20 (vinte) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato, 
outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA. 

4. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo máximo de 7 (sete) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal e 
documentalmente esclarecidas. 

5. Recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de entrega a 
PREFEITURA e assiná-la. 

6. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação 
irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão contratual, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
1.      Este contrato pode  ser  alterado  nos  casos  previstos  na  Lei  n.º  8.666/93,  desde  que  haja 
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 
1. Os preços unitários dos bens objeto deste contrato poderão ser reajustados utilizando-se a variação do 
IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/200 n.º 8.666/1993, no Decreto 10.024/2019 e 

vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 080/2021, bem como à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
1. Para fins de faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil de cada mês, 
documento de  cobrança e  nota  fiscal  da  fatura dos  serviços  prestados/ entrega mercadoria, realizado 
no mês anterior. 
2. A CONTRATANTE rejeitará o faturamento de serviços relativos a eventuais divergências entre a fatura 
e os relatórios da CONTRATADA ou entre estes e os controles da FISCALIZAÇÃO, até a completa apuração 
dos fatos, se for o caso. 
3. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, até o dia 20 do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, nota fiscal/fatura dos serviços/ entrega mercadoria, emitida em 1 (uma) via, para 
fins de liquidação e pagamento. 
4. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento dos bens caberá ao fiscal do 
contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
5. O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente 
atestado por servidor competente e efetuado por cheque ou transferência. O valor correspondente poderá ser 

Impresso por convidado em 28/07/2021 10:10. Validação: 5806.5C99.5B5C.A69D.F62B.4336.196E.B8AD. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 54698/21. Data: 27/07/2021 16:06. Responsável: Adriana C. Alves.

97

97



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 

1 
 

 
depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária ou através de pagamento 
em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de Sousa, aprentando a documentação de que trata 
Cláusula Oitava deste Contrato. 
6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 
7. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto 
do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como 
do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos. 
8. À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de 
que o fornecimento dos bens foi em conformidade com as especificações do contrato. 
9. A não apresentação da documentação de que trata Cláusula Oitava deste Contrato, nos prazos 
especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de 
solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato, e quaisquer valores retidos somente 
serão pagos após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos 
encontram-se em dia. 
10. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, 
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, 
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
11. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA ao financeiro do município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da 
contratação, a CONTRATADA que: 

1.1 Apresentar documentação falsa; 

1.2 Fraudar a execução do contrato; 
1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

1.3.1 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 
97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

1.5 Fizer declaração falsa. 
2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 
n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução 
parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes 
sanções: 

2.1. Advertência; 
2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração municipal, que seja Prefeitura, fundos e entidades municipais como autarquias, 
por prazo não superior a dois anos; 

2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

2.4. Impedimento de licitar e contratar com a prefeitura, fundos e entidades municipais como 
autarquias, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

3. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias contados 

da data estipulada para início da execução contratual; 
3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias 

seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 
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4. No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato. 
 
5. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer 
das situações previstas na tabela 2, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1, ambas 
desta Cláusula. 
6. Configurar-se-á a inexecução parcial do contrato quando a CONTRATADA: 

6.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

6.2. Deixar de realizar ou de entregar mercadoria, sem causa justificada, os serviços definidos 
no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

7. No caso de inexecução parcial do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 
8. Configurar-se-á a inexecução total do contrato quando a CONTRATADA: 

8.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

8.2. Deixar de realizar ou de entregar mercadoria, sem causa justificada, os serviços definidos 
no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

9. No caso de inexecução total do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
10. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de falha na 
execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do contrato, sem prejuízo da aplicação das 
sanções nele previstas e em legislação específica. 
11. O valor de multa aplicada poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA; 
12. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
13. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá 

ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII 

e XVII, da Lei n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Sousa, Estado da Paraíba. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, eletronicamente, a qual, 
depois de lida, também é assinado, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
Sousa – PB, ....... de ......... de 2021. 
Contratantes: Contratado: 

 
 

                  Fábio Tyrone Braga de Oliveira .................. 

Prefeito 

 
 _________________________________________ 
 Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas 

             Secretária Municipal de Saúde 
 
       Testemunhas: 
 

  1-         2-  

   CPF nº:                                                                  CPF nº:
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