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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 

 
 

Processo nº 005/2013 

Abertura: dia 25 de fevereiro de 2013 

Horário: 14:00 horas  

Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM        

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Assistência Social-

Conselho Tutelar, Secretaria de Administração e Secretaria da Cultura 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS), MAURO SCHÜNKE, no uso de suas atribui-
ções, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Restinga 
Sêca, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO, 
nos termos da Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 028, de 14 de março de 2003, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o 
prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados, no seguinte local: Prédio da Prefeitura Muni-
cipal - Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 14. 
 

1 - DO OBJETO:  

1.1 - Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Assistência Social -

Conselho Tutelar, Secretaria de Administração e Secretaria Industria, Cultura Turismo Despor-

to e Laser, conforme descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 
deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacra-
dos, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endere-
ço completo atualizado: 

 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA - RS 

PREGÃO Nº 005/2013 

ENVELOPE Nº 001 

LICITANTE __________ 

 Sendo: 

 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

  

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro até o horário previs-
to para a abertura dos envelopes, diretamente ou através de seu representante que, devidamente 
identificado e credenciado por meio legal e será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 
no interesse do representado. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.  

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
documento comprobatório. 

 b) se representante legal, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devi-
damente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pesso-
as com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a 
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  ou 

 b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo I deste edital) outorgados pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formula-
ção de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos 
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(b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empre-
sa. 

3.3.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade. 

 c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o  cre-
denciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresenta-
dos em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 
 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os enve-
lopes nºs 01 - PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 

4.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 
demais atos do certame. 

 

 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO – ANEXO III - ENTREGA e DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

5.1 - Proposta: 

5.1.1 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografadas ou impressas por meio 
eletrônico em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entreli-
nhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo V deste edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail, e nome 
da pessoa indicada para contato;  

b) declarações, a seguir relacionadas, assinada pelo representante legal do licitante: 

   b.1)  de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º 
da Lei nº 10.520, de 17-07-2002; 
   

 

5.2. Condições de entrega: 

 a) A Contratada deverá entregar o material de higiene e limpeza conforme solicitação da Se-
cretarias, mediante condições e preços previamente estabelecidos no Edital e propostas. 
 

    a.1) O prazo de entrega do(s) produto (s) não poderá ser superior a 2 (dois) dias úteis con-
tados a partir do recebimento da solicitação da Secretaria e serão entregues na Prefeitura Municipal 
de Restinga Sêca.  

b) O (s) produto (s) deverá (ao) ser (em) entregue (s) livre (s) de despesas pertinentes a frete, 
carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

c) Caso seja verificada a não conformidade de algum (ns) produto (s) o licitante deverá pro-
mover as correções necessárias no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; 
 

 

5.3. Preço: 

 Deve ser ofertado preço unitário por item, indicado em moeda corrente nacional, com no 
máximo duas casas após a vírgula, contendo ainda, a descrição do produto ofertado. No preço pro-
posto deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo, trans-
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porte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

5.4. Dotação Orçamentária: 
Classificação Institucional: 
08.243.0030.2.082 – Conselho Tutelar  
04.122.1000.2.028 – Manutenção Sec. Ind. Com. Turismo, Cultura, desporto e lazer 
04.122.1000.2.003 – Manutenção Sec. de Administração 
Categoria Econômica: 
3.3.90.30 - Material de Consumo 
Recursos Financeiros: 001 – Livre  
 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na 
forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

6.2. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação 
do vencedor. 

6.3. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para de-
terminação da ordem de oferta dos lances. 

6.4. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, 
na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação. 

6.5. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 12 - DAS DEMAIS SANÇÕES deste Edital. 

6.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclu-
são do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitan-
te, para efeito de ordenação das propostas. 

6.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de me-
nor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitan-
tes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresen-
tado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os 
valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

6.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declara-
do vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com 

o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário, por item.  

6.12. Serão desclassificadas: 

 a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não aten-
derem aos requisitos do item 5; 

 b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

6.13. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.14. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de ou-
tros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 
de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

6.15. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Mu-
nicípio, conforme subitem 13.1 deste Edital. 

6.16. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para conti-
nuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
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7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 
02, os documentos de habilitação, abaixo relacionados: 
 

a) Cédula de identidade do responsável pela empresa; 

b) Registro comercial, Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor; 

c) Prova de inscrição no CNPJ; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Certidão de Tributos 
Federais), Estadual e Municipal; 

e) Certidão negativa do INSS; 

f) Certidão negativa do FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

h) Prova de inscrição no cadastro Municipal (alvará); 

i) Prova de inscrição no cadastro Estadual, (no RS/DIC) 

j) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresen-
tados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no Órgão com-
petente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos que comprovem a boa situ-
ação financeira da empresa. 

Obs: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta. 

k) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídi-
ca, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação do documento. 

l) Declaração de Idoneidade e que não há suspensão em contratar com a Administração Pública; 

m) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, assinada pelo representante legal da licitante. 

7.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante das letras “a” a “j”, 
poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Cadastral - CRC, desde que seu objetivo 
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade.  

OBS.: a) No caso do Certificado de Registro Cadastral válido, com algum dos documentos fiscais 
obrigatórios exigidos para o cadastro com o prazo de validade expirado, a licitante poderá anexá-lo 
como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.  

 b) As empresas que desejam cadastrar-se, poderão fazê-lo até o dia 20 de fevereiro de 

2012, na Sala 14 – Secretaria do Planejamento, prédio da Prefeitura Municipal. 

7.2. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação do processo, devendo o licitante retirá-lo, após 
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

7.3. Não poderão concorrer neste processo: 

a) consórcios de empresas ou agrupamento de pessoas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) licitante que esteja suspenso temporariamente de licitar e contratar com a Instituição ou tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municí-
pios; 

c) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liqui-
dação; 

d) empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

8 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
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8.2.1 Além da inabilitação, a empresa pagará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da 

proposta, e será impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 6 (seis) 

meses, a contar da publicação do Termo no Diário Oficial competente. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recur-
so apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, que-

rendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o tér-
mino do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 - Do Município: 

9.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto deste Edital, conforme ajuste 
representado pela nota de empenho;  

9.1.2- Aplicar à (s) vencedora (s) penalidades, quando for o caso;  

9.1.3- Prestar à (s) vencedora (s) qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita 
execução da nota de empenho; 

9.1.4- Efetuar o pagamento à (s) vencedora (s) do certame no prazo avençado, após a entrega da 
nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;  

9.1.5- Notificar, por escrito, à (s) vencedora (s) da aplicação de qualquer sanção.  

9.2 - Da (s) vencedora (s)  

9.2.1 - Assinar o Contrato em até 3 (dias) após a Convocação; 

9.2.2- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;  

9.2.3- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indireta-
mente, sobre os produtos fornecidos;  

9.2.4- Manter, durante a validade do Contrato, as mesmas condições de habilitação;  

9.2.5- Fornecer o objeto, no preço, descrição, prazo e forma estipulada na proposta. 
 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pre-
gão, terá ele o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 3 (três) dias 

corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recor-
rente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 

11 - DO PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após entrega dos materiais de higiene e 
limpeza solicitados, mediante a apresentação da nota fiscal com o devido recebimento por parte da 
Secretaria solicitante. 

11.2 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação finan-
ceira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

12 – DAS DEMAIS SANÇÕES: 

12.1. O não cumprimento de qualquer das obrigações, além das descritas nos itens 9.2, sujeitará o 

fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total inadimplido e suspensão de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo período de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação 
do Termo no Diário Oficial competente, o que será considerado rescisão contratual. 

12.1. No caso de descumprimento total das obrigações, o fornecedor sujeitar-se-á ao pagamento de 

multa de 15% (quinze por cento) do valor total inadimplido e será declarado inidôneo, perdendo o 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da 
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data da publicação do Termo no Diário Oficial competente,  descredenciando-se do Cadastro do Mu-
nicípio. 
 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de inter-
pretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Restinga Sêca, setor de Licita-
ções, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368 , ou  pelos telefones (55)3261-3200 e fone/ fax(55)3261-
4123, no horário compreendido entre as 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, preferenci-

almente, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelo-
pes. 

13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Restinga Sêca. 

13.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamen-
te, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados. 

13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação 
o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 

13.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresenta-
dos em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou autenticados por servidor do Município, mediante apresentação dos originais. 

13.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições con-
tratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de 
Restinga Sêca, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial 
contratado. 

13.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

13.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegali-
dade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93). 

13.9. São anexos deste Edital: 
 ANEXO I - DESCRIÇÃO DO ITEM 1 
 ANEXO II- MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO 
 
 
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Restinga Sêca, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qual-
quer, por mais privilegiado que seja. 

 
Restinga Sêca, 6 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

MAURO SCHÜNKE 

Prefeito Municipal  
 
 

 

LISANDRA MARTA ENGLERT 
Secretária do Planejamento 

 
Examinado e de acordo com a legislação vigente 

 
 

RUAN CARLOS SACOL 

    Assessor Jurídico 
     OAB/RS 86.051 
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ANEXO I 

 

Tabela  1 Sec. Ass. Social e Habitação – Conselho Tutelar: 

Item Descrição Quant. Unidade 
Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1.  Água sanitária 5l 1 un 8,26 8,26 

2.  
Álcool etílico hidratado 92,8°, uso doméstico, frasco 
com 1L 3 un 

 
5,08 

 
15,24 

3.  
Aromatizante de ambiente, aerosol 360 ml, fragân-
cia Flores de Jasmin 3 un 

 
7,58 

 
22,74 

4.  Cera líquida incolor para pisos frios e geral 750ml 3 un 6,43 19,29 

5.  
Copos descartável de plástico resistente com 
200ml, com 100 unidades 2 pct 

 
3,28 

 
6,56 

6.  

Desinfetante para limpeza com aroma de pinho, 
floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida 
- Frasco com 5L 1 un 

 
 

18,98 

 
 

18,98 

7.  
Detergente líquido para lavar louças biodegradável 
500ml 3 un 

 
1,42 

 
4,26 

8.  
Esponja dupla face para limpeza de superfícies e 
utensílios em geral 2 un 

 
0,77 

 
1,54 

9.  Flanela para limpeza geral 2 pct 1,54 3,08 

10.  Lixeira para banheiro tamanho médio 1 un 7,41 7,41 

11.  Lustra móvel, 200 ml 2 un 3,01 6,02 

12.  Palha de aço  3 pct 1,71 5,13 

13.  Pano de prato em tecido branco 100% algodão 4 un 2,25 9,00 

14.  Papel higiênico com 16 rolos de 30m 3 fardo 51,15 153,45 

15.  
Rodo de madeira com base de 40 cm aproximada-
mente, com 2 borrachas 1 un 

 
5,78 

 
5,78 

16.  Sabão em barra, com 5 unidades 1 pct 6,79 6,79 

17.  Sabão em pó 5 kg 3,79 7,45 

18.  Sabonete líquido 250ml 2 un 4,32 8,64 

19.  Sacos de lixo 50L 6 pct 2,49 14,94 

20.  Toalha de rosto em tecido 3 un 6,57 19,71 

21.  Vassoura para varrer o chão 1 un 6,83 6,83 

Total orçado tabela 1: 351,10 

 

Tabela 2 Sec. de Ind Com. Cultura Desporto e Lazer: 

 ITEM Descrição Quant. Unidade 
Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

22.  Água sanitária 5l 12 un 8,26 99,12 

23.  Balde de plástico 10L 4 un 9,08 36,32 

24.  

Desinfetante para limpeza com aroma de pinho, 
floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - 
Frasco com 5L 80 un 

 
 

18,98 

 
 

1518,40 

25.  Desinfetante neutralizante de urina - frasco de 5L 60 un 28,00 1680,00 

26.  Pano de algodão cru, para limpeza de chão 12 un 2,58 30,96 

27.  Papel higiênico com 16 rolos de 30m 10 Fardo 51,15 511,50 

28.  
Rodo de madeira, resistente, com base de 40 cm 
aproximadamente, com 2 borrachas 5 un 

 
5,78 

 
28,90 
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29.  Sabonete líquido, 500ml 30 un 9,80 294,00 

30.  Papel toalha interfolhado caixa com 24 pacotes 6 cx 63,63 381,78 

31.  Vassoura para varrer o chão 12 un 6,83 81,96 

32.  
Vassoura para limpeza de vaso sanitário com supor-
te 6 un 

 
5,87 

 
35,22 

Total orçado tabela 2: 4.698,16 

 
Tabela 3 Secretaria de Administração : 

 ITEM Descrição Quant. Unidade 

Valor 
Unitá-
rio 

Valor 
Total 

33.  
Álcool etílico hidratado 92,8°, uso doméstico, frasco 
com 1L 30  un 

 
5,08 

 
152,40 

34.  
Aromatizante de ambiente, aerosol 360 ml, fragância 
Flores de Jasmin 20  un 

 
7,58 

 
151,60 

35.  
Aromatizante de ambiente, aerosol 360 ml, fragância 
Flores do campo 20  un 

 
7,58 

 
151,60 

36.  Balde com brucha 2 un 38,83 77,66 

37.  Balde de plástico 10L 5 un 9,08 45,40 

38.  
Bobina de papel toalha com 21cm de largura, 60m 
de comprimento 300  un 

3,32  
996,00 

39.  

Desinfetante para limpeza com aroma de pinho, 
floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - 
Frasco com 5L 100  un 

 
 

18,98 

 
 

1898,00 

40.  
Detergente líquido para lavar louça biodegradável – 
Frasco 5L 6  un 

 
14,90 

 
89,40 

41.  
Esponja dupla face para limpeza de superfícies e 
utensílios em geral 20 un 

 
0,77 

 
15,40 

42.  Limpa vidros 500ml 6 un 3,45 20,70 

43.  
Luva para limpeza borracha de látex, com revesti-
mento interno 100% algodão tamanho G 50  un 

3,48 
3,48 

174,00 
174,00 

44.  
Luva para limpeza borracha de látex, com revesti-
mento interno 100% algodão tamanho M 50  un 

3,48 174,00 

45.  
Pá de plástico para lixo medindo 
30cmx30com(aproximadamente) cabo mínimo 90cm 5 un 

 
 

6,80 

 
 

34,00 

46.  Pano de prato em tecido branco 100% algodão 50 un 2,25 112,50 

47.  Papel higiênico com 16 rolos de 30m 100 fardo 51,15 5115,00 

48.  Papel higiênico em rolo 300m, folha simples, branco 100 un 26,00 2600 

49.  Papel toalha interfolhado caixa com 24 pacotes 100 fardo 58,00 5800,00 

50.  Sabão em pó  100 kg 4,60 460,00 

51.  Sabonete espuma 800ml 3 cx 22,00 66,00 

52.  Saco de algodão para limpeza de chão  20 un 5,87 117,40 

53.  Sapólio líquido 300ml 50 un 3,53 176,50 

54.  
Vassoura para limpeza de vaso sanitário com supor-
te 10 un 

 
6,83 

 
  68,30 

Total orçado tabela 3: 18669,86 

Total geral orçado 23.719,12 
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ANEXO II – PREGÃO Nº 005/2013 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

  

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, porta-
dor(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação ins-
taurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº  018/2012, na qualidade 
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da em-
presa ____________________, CNPJ nº _______________________, bem como formular propostas 
e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 

 _______________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 (firma reconhecida) 

 _______________ 

 Nome do dirigente da empresa 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o  estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o  
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 

 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido no 
subitem 3.3. letra "b.2", do edital. 
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ANEXO III -  PREGÃO Nº 005/2013 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 005/2013, acatando todas 
as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

 Subitem 5.1 do edital: 

 a) Razão Social, endereço/telefone/fax/e-mail: 

 b) Declaração, especificada na letra b.1):  

 Subitem 5.2 do edital: 

 a) Prazo de entrega no Município: Logo após assinatura do contrato. 

 Subitem 5.3 do edital: 

a) Preço unitário por item: Conforme tabela constante do Objeto. 

          

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da 
proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. Local 
e data. 

 Data: 

Nome: 

Assinatura: 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO - PP 005/2013 
 
                                                                                                         Aquisição de material de higiene e limpeza  
                                                                                   para a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar,  
                                                                                   Secretaria de Administração e Secretaria da Cultura 

 
O Município de Restinga Seca, CNPJ-87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo Senhor MAURO SCHÜNKE, Prefei-
to Municipal de Restinga Sêca (RS), denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa xxxx, CNPJ nº xxxx, 
localizada na rua xxx – ( ), representada por xxxx neste ato denominada CONTRATADA tem entre si justo e CONTRATADO, o 
que contém as CLAÚSULAS a seguir: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, Secretaria de 

Administração e Secretaria da Cultura, conforme segue:  

Sec. Ass. Social e Habitação – Conselho Tutelar: 

Item Descrição Quant. Unidade 
Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1.  Água sanitária 5l 1 un 8,26 8,26 

2.  
Álcool etílico hidratado 92,8°, uso doméstico, frasco 
com 1L 3 un 

 
5,08 

 
15,24 

3.  
Aromatizante de ambiente, aerosol 360 ml, fragân-
cia Flores de Jasmin 3 un 

 
7,58 

 
22,74 

4.  Cera líquida incolor para pisos frios e geral 750ml 3 un 6,43 19,29 

5.  
Copos descartável de plástico resistente com 
200ml, com 100 unidades 2 pct 

 
3,28 

 
6,56 

6.  

Desinfetante para limpeza com aroma de pinho, 
floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida 
- Frasco com 5L 1 un 

 
 

18,98 

 
 

18,98 

7.  
Detergente líquido para lavar louças biodegradável 
500ml 3 un 

 
1,42 

 
4,26 

8.  
Esponja dupla face para limpeza de superfícies e 
utensílios em geral 2 un 

 
0,77 

 
1,54 

9.  Flanela para limpeza geral 2 pct 1,54 3,08 

10.  Lixeira para banheiro tamanho médio 1 un 7,41 7,41 

11.  Lustra móvel, 200 ml 2 un 3,01 6,02 

12.  Palha de aço  3 pct 1,71 5,13 

13.  Pano de prato em tecido branco 100% algodão 4 un 2,25 9,00 

14.  Papel higiênico com 16 rolos de 30m 3 fardo 51,15 153,45 

15.  
Rodo de madeira com base de 40 cm aproximada-
mente, com 2 borrachas 1 un 

 
5,78 

 
5,78 

16.  Sabão em barra, com 5 unidades 1 pct 6,79 6,79 

17.  Sabão em pó 5 kg 3,79 7,45 

18.  Sabonete líquido 250ml 2 un 4,32 8,64 

19.  Sacos de lixo 50L 6 pct 2,49 14,94 

20.  Toalha de rosto em tecido 3 un 6,57 19,71 

21.  Vassoura para varrer o chão 1 un 6,83 6,83 

Total geral orçado: 351,10 

 
Sec. de Ind e Com. Cultura Desporto e Lazer: 

 ITEM Descrição Quant. Unidade 
Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

22.  Água sanitária 5l 12 un 8,26 99,12 

23.  Balde de plástico 10L 4 un 9,08 36,32 



Pregão 005/2013 12 

24.  

Desinfetante para limpeza com aroma de pinho, 
floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - 
Frasco com 5L 80 un 

 
 

18,98 

 
 

1518,40 

25.  Desinfetante neutralizante de urina - frasco de 5L 60 un 28,00 1680,00 

26.  Pano de algodão cru, para limpeza de chão 12 un 2,58 30,96 

27.  Papel higiênico com 16 rolos de 30m 10 Fardo 51,15 511,50 

28.  
Rodo de madeira, resistente, com base de 40 cm 
aproximadamente, com 2 borrachas 5 un 

 
5,78 

 
28,90 

29.  Sabonete líquido, 500ml 30 un 9,80 294,00 

30.  Papel toalha interfolhado caixa com 24 pacotes 6 cx 63,63 381,78 

31.  Vassoura para varrer o chão 12 un 6,83 81,96 

32.  
Vassoura para limpeza de vaso sanitário com supor-
te 6 un 

 
5,87 

 
35,22 

Total geral orçado: 4.698,16 

 
Secretaria de Administração : 

 ITEM Descrição Quant. Unidade 

Valor 
Unitá-
rio 

Valor 
Total 

33.  
Álcool etílico hidratado 92,8°, uso doméstico, frasco 
com 1L 30  un 

 
5,08 

 
152,40 

34.  
Aromatizante de ambiente, aerosol 360 ml, fragância 
Flores de Jasmin 20  un 

 
7,58 

 
151,60 

35.  
Aromatizante de ambiente, aerosol 360 ml, fragância 
Flores do campo 20  un 

 
7,58 

 
151,60 

36.  Balde com brucha 2 un 38,83 77,66 

37.  Balde de plástico 10L 5 un 9,08 45,40 

38.  
Bobina de papel toalha com 21cm de largura, 60m 
de comprimento 300  un 

3,32  
996,00 

39.  

Desinfetante para limpeza com aroma de pinho, 
floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - 
Frasco com 5L 100  un 

 
 

18,98 

 
 

1898,00 

40.  
Detergente líquido para lavar louça biodegradável – 
Frasco 5L 6  un 

 
14,90 

 
89,40 

41.  
Esponja dupla face para limpeza de superfícies e 
utensílios em geral 20 un 

 
0,77 

 
15,40 

42.  Limpa vidros 500ml 6 un 3,45 20,70 

43.  
Luva para limpeza borracha de látex, com revesti-
mento interno 100% algodão tamanho G 50  un 

3,48 
3,48 

174,00 
174,00 

44.  
Luva para limpeza borracha de látex, com revesti-
mento interno 100% algodão tamanho M 50  un 

3,48 174,00 

45.  
Pá de plástico para lixo medindo 
30cmx30com(aproximadamente) cabo mínimo 90cm 5 un 

 
 

6,80 

 
 

34,00 

46.  Pano de prato em tecido branco 100% algodão 50 un 2,25 112,50 

47.  Papel higiênico com 16 rolos de 30m 100 fardo 51,15 5115,00 

48.  Papel higiênico em rolo 300m, folha simples, branco 100 un 26,00 2600 

49.  Papel toalha interfolhado caixa com 24 pacotes 100 fardo 58,00 5800,00 

50.  Sabão em pó  100 kg 4,60 460,00 

51.  Sabonete espuma 800ml 3 cx 22,00 66,00 
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52.  Saco de algodão para limpeza de chão  20 un 5,87 117,40 

53.  Sapólio líquido 300ml 50 un 3,53 176,50 

54.  
Vassoura para limpeza de vaso sanitário com supor-
te 10 un 

 
6,83 

 
68,30 

Total geral orçado: 19.969,86 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO ORÇAMENTO 
Classificação Institucional: 
08.243.0030.2.082 – Conselho Tutelar  
04.122.1000.2.028 – Manutenção Sec. Ind. Com. Turismo, Cultura, desporto e lazer 
04.122.1000.2.003 – Manutenção Sec. de Administração 
Categoria Econômica: 
3.3.90.30 - Material de Consumo 
Recursos Financeiros: 001 – Livre  

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após entrega do material de higiene e limpeza, mediante a apre-
sentação da nota fiscal com o devido recebimento por parte da Secretaria solicitante. 

3.2 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 
fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

4 CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

4.1 A Contratada deverá entregar os materiais de higiene e limpeza conforme solicitação das Secretarias, mediante condições 
e preços previamente estabelecidos no Edital e propostas. 

4.1.1 O prazo de entrega do(s) produto (s) não poderá ser superior a 2(dois) dias úteis contados a partir do recebimento da 
solicitação da Secretaria e serão entregues na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca .  

4.2 O (s) produto (s) deverá (ao) ser (em) entregue (s) livre (s) de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a 
licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

4.3 Caso seja verificada a não conformidade de algum (ns) produto (s) o licitante deverá promover as correções necessária no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; 
 

5 – CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - Do Município: 

5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto deste Edital, conforme ajuste representado pela nota 
de empenho;  

5.1.2- Aplicar à (s) vencedora (s) penalidades, quando for o caso;  

5.1.3- Prestar à (s) vencedora (s) qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de 
empenho; 

5.1.4- Efetuar o pagamento à (s) vencedora (s) do certame no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente 
atestada, no setor competente;  

5.1.5- Notificar, por escrito, à (s) vencedora (s) da aplicação de qualquer sanção.  

5.2 - Da (s) vencedora (s)  

5.2.1 - Assinar o Contrato em até 3 (dias) após a Convocação; 

5.2.2- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;  

5.2.3- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
fornecidos;  

5.2.4- Manter, durante a validade do Contrato, as mesmas condições de habilitação;  

5.2.5- Fornecer o objeto, no preço, descrição, prazo e forma estipulada na proposta. 
 

6 – CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E LEGALIDADE 

6.1 – O recebimento e fiscalização dos materiais ficará a cargo da Secretaria de Assistência Social e Habitação-Conselho 
Tutelar, Secretaria de Administração e Secretaria In. Com. Cultura Desporto e Lazer. 

6.2 – Este Contrato foi elaborado em conformidade com a lei 8666/93 e alterações, e está vinculado ao Edital PP 005/2013. 
 

7 - CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES  

7.1. O não cumprimento de qualquer das obrigações, além das descritas nos itens 9.2, sujeitará o fornecedor à multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total inadimplido e suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública pelo perí-

odo de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação do Termo no Diário Oficial competente, o que será considerado rescisão 
contratual. 

7.1. No caso de descumprimento total das obrigações, o fornecedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de 15% (quinze 

por cento) do valor total inadimplido e será declarado inidôneo, perdendo o direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da data da publicação do Termo no Diário Oficial competente,  descredenci-
ando-se do Cadastro do Município. 

 

8. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Seca para dirimir qualquer dúvida ou casos omissos a este Contra-

to. 
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E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemu-
nhas.  

 
 

Restinga Sêca, XX de XXXXX de 2012. 
 
 

MAURO SCHÜNKE 
Prefeito Municipal 

 

 

Contratada 
 
 
 

LISANDRA MARTA ENGLERT 
Secretária do Planejamento 

 
 

          RUAN CARLOS SACOL 

Assessor Jurídico OAB/RS 86.051 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________________ 

CPF: 

 

 

 

 

__________________________________ 

CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


