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PROCESSO DE CARÁTER EMERGENCIAL EM ENFRENTAMENTO À COVID-19 

NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.047 DE 03 DE MAIO DE 2021 

  

ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA E COM COTA RESERVADA – 25% PARA ME/EPP/MEI: TABELA 1 DO ITEM 5 DO EDITAL 

(CONFORME ART. 48, INC. I E III DA LC 123/2006); 

ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTA PRINCIPAL – 75% : TABELA 2 DO ITEM 5 DO EDITAL. 

OBSERVAÇÃO: SALVO DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ITEM 5.4 DO EDITAL 

 
 
 PREÂMBULO  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, CNPJ sob o Nº 10.408.839/0001-17, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação, através da pregoeira, nomeada pela Portaria nº 1955/2021, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos 

interessados, que, em atendimento ao Ofício nº 1727/2021  contendo a respectiva autorização da Ilma. Sra. Secretária de 

Educação, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR POR ITEM, que tem por objeto à 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O 

ENFRENTAMENTO DO COVID-19, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

DO PAULISTA-PE. Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Estadual nº 12.986/2006, 

Decreto Estadual nº 32.539/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 12.525/2003, Decreto Estadual nº 

45.140/2017 /, Medida Provisória nº 1.047/2021 e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente às disposições da 

Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir:  

 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1.  A presente licitação tem por objeto a A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13/10/2021 às  09h30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/10/2021 às  10h00min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/10/2021 às  10h00min 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRA: IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 99635-0371 

ENDEREÇO: Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 - Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560. 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  
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ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO PAULISTA-PE. VISANDO A ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA O POSSÍVEL 

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. 

 

1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – FOTOS E EXEMPLOS; 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE; 

ANEXO V  – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO IX –MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos ANEXOS deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do sistema de pregão eletrônico da bolsa de licitações e leilões - 

BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitador, denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no país, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e 

seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastradas no sistema Bolsa de Licitações do Brasil - BLL;  

 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado;  
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3.3. É VEDADA, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com órgãos da Administração, 

nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município do Paulista, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

3.3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.3.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

3.3.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de 

improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como 

sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória; 

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

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões – BLL, para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico a licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.org.br. 

 

3.5. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste edital. 

 

3.6. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.  

 

3.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de valor a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da proposta comercial, para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 

 

3.7.1 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual na cota principal do processo licitatório, porém será considerado que 

abdicou do exercício das referidas prerrogativas. 

 

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste edital. 
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4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo(a) pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c) Abrir as propostas comerciais;  

d) Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e) Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor valor; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h) Declarar o vencedor;  

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j) Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação.  

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras. 

 

4.2.1.1. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos 

os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas licitações. 

 

4.2.2. A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital. 

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta comercial e lances sucessivos de 

valores, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
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4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico; 

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

4.2.8. Caberá ao fornecedor 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 quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto à Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento, 

preferencialmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas iniciais; 

4.2.11. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial, terá 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas comerciais recebidas, passando o(a) 

pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar; 

4.2.15. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema; 

4.2.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

4.2.17. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

4.2.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

4.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.3.1. As licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha. 

4.3.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores(as) Individuais deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006. 

 

4.3.3.1. Incumbirá 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 quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.3.3.2. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.3.3.3. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.3.3.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

4.4. DO ENCERRAMENTO 

 

4.4.1. O tipo de encerramento é ABERTO E FECHADO, o qual ocorre primeiramente a disputa por 15 minutos e avança 

automaticamente sem prévio aviso para o randômico, que pode ficar de 1 segundo e chegar a 10 minutos. Após o período 

randômico, o sistema avança para encerramento fechado 1 por 5 (cinco) minutos e, caso não haja lances neste período, 

avança para o fechado 2 por mais 5 (cinco) minutos; 

4.4.2. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances e após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

4.4.3. O(A) pregoeiro(a) deverá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido melhor valor, bem como decidir 

sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação em apreço 

deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelas demais licitantes; 

4.4.4. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais bem 

classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na respectiva ata, o registro dos valores cotados iguais aos da 

licitante vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar tal interesse por meio do chat 

do sistema; 

4.4.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, 

o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 
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participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

edital. Também nessa etapa o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 

4.4.6. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a menor proposta de e valor estimado 

para a contratação; 

4.4.7. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-

á o disposto no item anterior; 

4.4.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor valor; 

4.4.9. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a LC nº123/2006 e alterações, o(a) pregoeiro(a) aplicará os 

critérios para o desempate em favor. Após o desempate, deverá o(a) pregoeiro(a) ainda, negociar um melhor valor caso ela 

não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

4.4.10. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao(à) pregoeiro(a) exigir os 

documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do 

procedimento; 

4.4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital; 

4.4.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial; 

 

4.5. DILIGÊNCIA 

 

4.5.1. O(A) pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de valores unitários de serviços 

e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 

4.5.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao(à) pregoeiro(a) ou autoridade superior promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

4.5.3. Em caso de impossibilidade de autenticação dos documentos de habilitação via internet, o(a) pregoeiro(a) solicitará 

diligência à licitante ofertante do menor valor de lances o encaminhamento destes em originais ou cópias autenticadas, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DE PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

 

4.5.3.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, podendo o(a) 

pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. Após a conferência dos 

documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora aberto o prazo 

para manifestação de intenção de interposição de recurso. 

 

4.5.4. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no subitem 4.5.3. Será informado no chat o horário e a data exata 

em que se continuarão os trabalhos; 
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4.5.5. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitida a inclusão de 

documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta 

comercial ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

 

5– DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão descritos nas tabelas abaixo: 

 

TABELA 1 -  ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E COTA RESERVADA (25%) 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. 
QTD. DA 

COTA 
EXLUSIVA 

QTD. DA 
COTA 

RESERVADA 
(25%) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

PROTETOR FACIAL - tipo FACE SHIELD, 
rígido, sem coroa, visor de PET G, 
transparente e armação confeccionada em 
Polipropileno de alta densidade, com as 
seguintes características: máscara de 
proteção, tipo face shield; rígida (reutilizável) 
e ajustável; higienizável com álcool 70% 
INPM; visor em Petg, tiara ajustável, sem 
coroa; espessura min do visor 0,5mm, altura 
min do visor 240mm, largura min do visor 
240mm; ajuste por pinos ou catraca, 
distância entre face e tiara de 5 cm para 
permitir uso de óculos; características: leve, 
atóxico, inodoro, reciclável e resistente. 
pode ser lavado com água e sabão e ser 
higienizado com álcool em gel. 

UN 21.984 N/A R$ 3,50 R$ 76.944,00 

2 

ÁLCOOL EM GEL, à base de álcool para 
higienização, a 70º INPM, com ação 
antisséptica, sem enxague, prazo de 
validade: 24 meses a partir da data de 
entrega na Secretaria de Educação. Produto 
pronto para uso, específico para higienização 
de mãos, tipo hidratado, combinado com 
agentes hidratantes e emolientes. Deverá 
conter: número de lote data de fabricação, 
validade e número de registro na ANVISA / 
Ministério da Saúde.Validade mínima: 01 
(um) ano a partir do recebimento definitivo 
do material. Galão com 05 (cinco) litros. 

GL 1.900 N/A R$ 20,60 R$ 39.140,00 

3 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM – 
Desinfetante hospitalar, líquido incolor, 
límpido e volátil com odor característico. 
Apresentação em embalagem plástica e 
tampa de rosca, contendo 1 (um) litro, 
original com perfeita vedação que deverá 
conter: número de lote data de fabricação, 
validade e número de registro na 

UN 9.500 N/A R$ 4,47 R$ 42.465,00 
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ANVISA/Ministério da Saúde.Validade 
mínima: 01 (um) ano a partir do recebimento 
definitivo do material. Embalagem com 1 
litro. 

4 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM – 
Desinfetante hospitalar, líquido incolor, 
límpido e volátil com odor característico. 
Apresentação em embalagem plástica(galão) 
e tampa de rosca, contendo 5 (cinco) litros, 
original com perfeita vedação que deverá 
conter: número de lote data de fabricação, 
validade e número de registro na 
ANVISA/Ministério da Saúde.Validade 
mínima: 01 (um) ano a partir do recebimento 
definitivo do material. Galão com 5(cinco) 
litros 

GL 1.900 N/A R$ 24,50 R$ 46.550,00 

5 

BORRIFADOR / PULVERIZADOR – Em 
plástico; bico com jato regulável; 
reservatório com corpo transparente. Tipo: 
Doméstico. Capacidade mínima do 
reservatório: 450 ml. 
Sistema de acionamento: Gatilho. Similar a 
marca: NOBRE 

UN 500 N/A R$ 3,50 R$ 1.750,00 

6 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL – Personalizada; 
tamanho adulto; em tecido 100% algodão; 
formato 3D; anatómica; com DUPLA camada 
de tecido lavável e reutilizável, bloqueia 
efetivamente 95% das partículas; impede 
que a saliva, suor e gotículas entrem em 
contato com a boca e nariz; costura 
reforçada. Tipo de fixação: elásticos que 
prendem atrás das orelhas. Cor: Branca. 
Medidas: 26,5x15,5cm (LxA). LOGOMARCA: 
em policromia, na lateral medindo 5x5cm 
(LxA), conforme modelo ser definido pela 
Secretaria de Educação. 

UN N/A 6.134 R$ 7,20 R$ 44.164,80 

7 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL INFANTIL – 
Personalizada; tamanho infantil; em tecido 
100% algodão; formato 3D; anatómica; com 
DUPLA camada de tecido lavável e 
reutilizável, bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, suor e 
gotículas entrem em contato com a boca e 
nariz; costura reforçada. Tipo de fixação: 
elásticos que prendem atrás das orelhas. 
Cor: Branca. Medidas: 20x12cm (LxA). 
LOGOMARCA: em policromia, na lateral 
medindo 5x5cm (LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de Educação. 
Apresentação: Pacotes contendo 01 (uma) 
unidade. 

UN N/A 10.354 R$ 5,44 R$ 56.325,76 

8 

 MÁSCARA DESCARTÁVEL – Identificação: N 
95 com Carvão ativado; formato: Concha ou 
dobravel; Camadas: 4 camadas; 
materiaprima: fibra sintética; Gramatura: 
não aplicavel; Filtro: filtro PFF2; tipo Fixação: 

UN 4.500 N/A R$ 1,33 R$ 5.985,00 
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elástico; Ajuste nasal: sim; esteril: Nao; 
complementação da especificação: mascara 
com ou sem válvula de exalação. 
Confeccionada com 2 Camadas de fibra 
sintetica, 1 Camada de filtro e 1 camada de 
carvao ativado. Inodora, Hipoalergenica. 
Embalagem Individual, com dados de 
Identificacao, data de Fabricação e de 
validade, número do lote. Registro na Anvisa. 

9 

PAPEL TOALHA INODORO – Extra-branco, 
sem impurezas, textura parelha, não 
Alérgico, interfolhadas em pacotes com 1000 
folhas, no formato 20 x 21 cm, a fabricação 
do papel deve ter certificação do cerflor. 
Pacotes com 1000 folhas. 

PCT 4.000 N/A R$ 3,70 R$ 14.800,00 

10 

TOTEN COM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM 
GEL – com acionamento via pedal e 
reservatório recarregável com capacidade 
mínima de 3 (três) litros, com as seguintes 
especificações: 
-Personalizado com logomarca da Prefeitura 
da Cidade do Paulista, impressa digitalmente 
em local visível e destacado no toten;  
-Possuir pistão e pedal antiderrapante em 
metal com pintura anticorrosiva; Possuir 
estabilidade em posição normal e durante 
seu uso;  
-Possuir altura mínima 1m e máxima de 
1,2m, com disparador de saída do álcool 
posicionado a uma altura entre 90cm e 
100cm.;  
-Dispenser com jato de 1ml a 2ml por 
acionamento;  
-Pode ser fabricado utilizando-se os 
seguintes materiais, podendo conjugá-los, 
conforme expertise do fornecedor: Aço Inox, 
Alumínio, PVC E/OU Material plástico 
altamente resistente, Metal galvanizado 
(antiferrugem);  
-Lavável e higienizável; 
-Estrutura robusta resistente a impactos 
provenientes de tombos acidentais do 
equipamento durante seu uso;  
-Base antiderrapante nivelada. Deverá 
possuir as informações de utilização e de 
identificação das partes (pedal e disparador 
de saída do álcool) visíveis no totem. 
Garantia mínima de 6 meses. 

UN 80 N/A R$ 263,00 R$ 21.040,00 

11 

SABONETE LÍQUIDO – Perolado, fragrância 
erva doce, com registro ANVISA – AVNS/MS 
343/05. Prazo de validade mínima de 12 
meses a contar da data da entrega. Marca de 
referência: PREMISSE PREMIUM. Galão com 
05(cinco) litros 

GL 1.900 N/A R$ 9,89 R$ 18.791,00 

12 
DISPENSER HIGIENIZADOR – SABONETEIRA 
PARA SABONETE LÍQUIDO - Saboneteira para 

UN 350 N/A R$ 7,86 R$ 2.751,00 
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sabonete líquido com reservatório com 
capacidade  de 500 ml a 800 ml, com refil, 
fixação em parede (superfície lisa). Dispenser 
higienizador\, material: plástico abs, tipo 
fixação: parede, cor: branca, aplicação: 
mãos, características adicionais: visor frontal 
para álcool gel ou sabonete líquido 

13 
DISPENSER DE PAPEL TOALHA – Dispenser 
de papel toalha, branco, até três dobras, uso 
em superfície lisa ou azulejo. 

UN 200 N/A R$ 6,45 R$ 1.290,00 

14 

TAPETE SANITIZANTE – GRANDE – Tapete 
sanitizante preto; dimensões:  90cm x 1,5m, 
em vinil (pvc) com borda vedante, espessura: 
pelo menos 10mm, antiderrapante e anti 
chama. 

UN 150 N/A R$ 82,00 R$ 12.300,00 

15 

TAPETE SANITIZANTE – PEQUENO – Tapete 
sanitizante preto; dimensões:  40cm x 60cm, 
em vinil (pvc) com borda vedante, espessura: 
pelo menos 10mm, antiderrapante e anti 
chama. 

UN 200 N/A R$ 17,60 3.520,00 

16 

LAVATÓRIO PLÁSTICO – lavatório plástico 
com válvula e capacidade para 3,8 litros – 
36x 28 cm – cor branco. Modelo similar as 
marcas: ASTRA, HERC ou METASUL. 

UN 200 N/A R$ 12,51 R$ 2.502,00 

17 

TORNEIRA DE BANCADA – Torneira para 
lavatório tipo mesa/bancada em PVC, bitola 
1/2”. Modelo similar as marcas:ASTRA, HERC 
ou VIQUA. 

UN 200 N/A R$ 2,17 R$ 434,00 

18 

PAPEL HIGIÊNICO – Papel higiênico para 
dispenser: 10 cm de largura e 300 metros de 
comprimento. 
Especificações: Papel higiênico branco rolo 
300 metros, papel higiênico branco, 100% 
fibras Naturais, não reciclado, picotado, 
grofrado, com relevo, folha simples 100%, 
neutro, de 1ª qualidade. A Embalagem deve 
oferecer boa visibilidade do produto. 

RL 12.500 N/A R$ 2,98 R$ 37.250,00 

19 

DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO – Dispenser 
papel higiênico, material base: plástico ABS, 
material tampa: acrílico cristal, tipo: de 
parede, cor:branco, características 
adicionais: visor transparente, serrilhador, 
rolo de até 500 m, altura:30 cm, largura:27 
cm, profundidade: 13,5cm 

UN 360 N/A R$ 19,00 R$ 6.840,00 

20 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade 100 
litros, Reforçado, não transparente, 
medindo aproximadamente 75 x 90 cm , 
mínimo de 12 micras, fabricados com resinas 
termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns. 
Devendo estar em conformidade com as 
normas da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, apresentado 
no pacote Com 100 unidades. 

PCT 1.300 N/A R$ 18,00 R$ 23.400,00 
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21 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade, 200 
litros, Reforçado, não transparente, 
medindo aproximadamente 90cm x 110cm 
de altura , mínimo de 12 micras, fabricados 
com resinas termoplásticas de alta 
resistência, compatível com a sua 
capacidade para acondicionamento de 
resíduos comuns. Devendo estar em 
conformidade com as normas da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, apresentado 
no pacote com 100 unidades. 

PCT 1.300 N/A R$ 20,58 R$ 26.754,00 

22 

SACO DE LIXO PRETO – Capacidade 40 litros, 
não transparente, medindo 
aproximadamente 60 x 65 cm , mínimo de 12 
micras, fabricados com resinas 
termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns. 
Devendo estar em conformidade com as 
normas da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, apresentado 
no pacote com 100 unidades. 

PCT 1.500 N/A R$ 5,69 R$ 8.535,00 

23 

AGUA SANITÁRIA – Alvejante bactericida 
com cloro ativo, para limpeza e desinfecção 
de pisos, paredes, azuleijos, ralos, lixeiras, 
banheiros. Líquido transparente, teor cloro 
ativo:varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: 
classe 8, número risco:85, risco saúde:3, 
corrosividade:1, peso molecular cloro:74,50, 
densidade:de 1,20 a 1 g/l, cor:incolor, 
aplicação:lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Galão de 5 litros.     

GL 5.000 N/A R$ 5,38 R$ 26.900,00 

24 

AGUA SANITARIA – Frasco de 1 litro - 
alvejante bactericida com cloro ativo, para 
limpeza e desinfecção de pisos, paredes, 
azuleijos, ralos, lixeiras, banheiros. Líquido 
transparente, teor cloro ativo:varia de 2 a 
2,50%, classe corrosivo: classe 8, número 
risco:85, risco saúde:3, corrosividade:1, peso 
molecular cloro:74,50, densidade:de 1,20 a 1 
g/l, cor: incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias.  Frasco 
de 1 litro. 

FR 26.500 N/A R$ 1,45 R$ 38.425,00 

25 

FITA SINALIZAÇÃO – Faixa / fita de 
sinalização em polietileno, zebrada nas cores 
preta e amarela com rolo de medidas de no 
mínimo 185m (comprimento) x 7cm 
(largura). 

UN 200 N/A R$ 6,90 R$ 1.380,00 

26 

LUVA DESCARTÁVEL – Luva, material 100% 
nitrile, tamanho grande, características 
adicionais sem pó, antiderrapante, 
esterilidade estéril, tipo ambidestra, 
descartável. Caixa com 100 (cem) unidades. 

CX 1.900 N/A R$ 20,82 R$ 39.558,00 

27 
MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara cirúrgica 
descartável, semifacial, descartavel, com três 
camadas de proteção, sendo a interna em 

CX 1.900 N/A R$ 6,60 R$ 12.540,00 
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material hipoalérgico, confeccionada com 
não tecido, com gramatura mínima de 
30g/m², com clip nasal embutido que 
permita ajuste adequado ao contorno do 
rosto, produzido em alumínio suave e 
flexível, não traumatizante, inodora, tiras 
costuradas com solda eletrônica, bordas 
bem acabadas, isentas de cola e que 
apresentem eficiência de filtração bacteriana 
(e.f.b.), para partículas de 1.0 micron, acima 
de 95%. Embalagem em caixa tipo dispenser-
box com 50 unidades. Na Embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade, n° de Registro ou isenção no 
Ministerio da Saúde. Unidade de 
fornecimento: caixa com 50 unidades 

28 

DESINFETANTE - Desinfetante de nível 
intermediário, detergente e desodorizante 
de alto desempenho, indicado para área 
hospitalar e todas as áreas que buscam por 
limpeza eficiente e desinfecção em uma 
única operação. Formulado à base de 
Quaternário de Amônio de 5ª geração e 
Peróxido de Hidrogênio, ativos bactericidas 
que proporcionam alto desempenho em um 
amplo espectro de microrganismos, elimina 
99,999% de microrganismos da superfície. O 
desinfetante foi especialmente desenvolvido 
pensando nas dificuldades encontradas na 
área hospitalar em relação as bactérias super 
resistentes e surto ocasionados por elas. 
Características físico- química: 
Aparência: Líquido Transparente 
Cor: Incolor 
Odor: Característico 
PH: 2,0 - 3,0 
Princípio ativo bactericida: Peróxido de 
Hidrogênio 4,25% e Cloreto de cocobenzil 
alquil dimetil amônio, Cloreto de didecil 
dimetil amônio 5,6%. 
Composição: 
Água, tensoativo não-iônico, acidificante e 
ativos. 

GL 100 N/A R$ 6,20 R$ 620,00 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL  R$ 612.954,56 
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TABELA 2 - ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIAL - 75%) 

ITEM 

ITEM 
REFERENTE 
À TABELA 

1 

DESCRIÇÃO  UNID. 

QTD. DA 
COTA 

PRINCIPAL 
(75%) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

29 6 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL – Personalizada; 
tamanho adulto; em tecido 100% algodão; 
formato 3D; anatómica; com DUPLA camada 
de tecido lavável e reutilizável, bloqueia 
efetivamente 95% das partículas; impede que 
a saliva, suor e gotículas entrem em contato 
com a boca e nariz; costura reforçada. Tipo de 
fixação: elásticos que prendem atrás das 
orelhas. Cor: Branca. Medidas: 26,5x15,5cm 
(LxA). LOGOMARCA: em policromia, na lateral 
medindo 5x5cm (LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de Educação. 
Apresentação: Pacotes contendo 01 (uma) 
unidade. 

UN 18.403 R$ 7,20 R$ 132.501,60 

30 7 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL INFANTIL – 
Personalizada; tamanho infantil; em tecido 
100% algodão; formato 3D; anatómica; com 
DUPLA camada de tecido lavável e reutilizável, 
bloqueia efetivamente 95% das partículas; 
impede que a saliva, suor e gotículas entrem 
em contato com a boca e nariz; costura 
reforçada. Tipo de fixação: elásticos que 
prendem atrás das orelhas. Cor: Branca. 
Medidas: 20x12cm (LxA). LOGOMARCA: em 
policromia, na lateral medindo 5x5cm (LxA), 
conforme modelo ser definido pela Secretaria 
de Educação. 
Apresentação: Pacotes contendo 01 (uma) 
unidade. 

UN 31.061 R$ 5,44 R$ 168.971,84 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL R$ 301.473,44 

 

5.2. Na disputa do(s) itens da TABELA 1 será permitida apenas a participação de empresas enquadradas como 

ME/EPP/MEI, conforme preceitua o art. 48, inciso I da LC nº 123/2006, bem como a COTA RESERVADA de 25% conforme 

preceitua o mesmo artigo, inciso III da mesma lei; 

 

5.3. Na disputa dos itens da TABELA 2 será permitida a participação de empresas em AMPLA CONCORRÊNCIA na COTA 

PRINCIPAL de 75%; 

 

5.4. No que se refere ao item 5.2 do edital, será permitido o cadastramento de propostas de preços no sistema BLL a 

empresas de porte maior nas cotas destinadas a participação de empresas enquadradas como ME/EPP/MEI, no entanto, 

sua participação na disputa do(s) item(s) ocorrerá apenas se não houver nenhuma ME/EPP/MEI cadastrada para 

participação do(s) item(ns). 
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5.5. A ME/EPP/MEI, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial a ser digitado no sistema BLL, informar sua condição, assim como no campo próprio da proposta; 

 

6 – DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O valor máximo admitido para a presente contratação será de R$ 914.428,00 (novecentos e quatorze mil quatrocentos 

e vinte oito reais), determinado conforme média obtida nas cotações de preços realizadas pela Secretaria Municipal de 

Administração; 

 

6.2. As licitantes que, após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com valores unitários ou totais acima do 

orçado pela administração, serão automaticamente DESCLASSIFICADAS. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. A despesa referente ao objeto deste certame ocorrerá por conta da seguinte classificação orçamentária: 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Atividade: 

4014 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil. 

4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 

4024 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 
11110000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos – Educação 

11160040 – Transferência do FUNDEB – 30% 

 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, sua proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

8.1.1. O cadastro e encaminhamento da proposta e documentos de habilitação no sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. A licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 

lances e documentações. 

8.1.2. Os documentos poderão ser encaminhados com autenticação e assinatura digital ou cópia simples. 
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8.1.2.1. Quando juntada cópia simples, a licitante deverá apresentar, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do 

momento em que for declarada vencedora, cópia dos documentos devidamente autenticada por cartório 

competente, ou por cópia simples mediante a exibição dos originais para conferência por parte do(a) pregoeiro(a) 

ou servidor(a) do órgão  ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data 

de realização da licitação, para a Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Secretaria de 

Administração do Município do Paulista, sita à Rua Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Nobre, Paulista/PE, 

CEP: 53.401-560, aos cuidados do(a) pregoeiro(a) da sessão. 

 

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha. 

 

8.3. Na hipótese da licitante ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor(a) Individual, será 

necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da proposta sob pena da licitante enquadrada nesta situação 

não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 

e suas alterações posteriores. 

 

8.4. As ME/EPP/MEI deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

8.5. Incumbirá 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 quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 

8.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema. 

 

8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9 - DA PROPOSTA NO  SISTEMA ELETRÔNICO 

 

9.1. A licitante deverá anexar sua PROPOSTA COMERCIAL, devidamente preenchida na forma do ANEXO III – Modelo de 

Proposta Comercial, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão 
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pública conforme consta no preâmbulo deste edital quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação, obedecendo as seguintes exigências mínimas: 

 

9.1.1. Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

9.1.2. Deverão estar incluídos nos valores todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.3. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação da licitante. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) pregoeiro(a);  

9.2.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

9.3. Na proposta comercial deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas/modelos/referências dos produtos ofertados, às quais ficarão vinculadas, valores unitários e totais e, quando for 

o caso, informar se a empresa é ME/EPP. 

 

9.3.1. A exigência constante do subitem 9.3 acerca da marca/modelo dos itens, deverá ser atendida por INTERMÉDIO DE 

ARQUIVO a ser anexado à proposta comercial nos moldes de funcionalidade do Sistema BLL - Bolsa de Licitações e 

Leilões por ocasião da formalização de valores pela licitante participante sem prejuízo da prerrogativa da realização de 

diligência para sanear a ausência de informação necessária à identificação do produto ofertado. 

9.3.2. Caso a licitante seja a própria fabricante do produto ou em sua razão social haja elementos que possam inferir a 

identificação da mesma, esta deverá inserir o termo “MARCA PRÓPRIA” no campo reservado à indicação da marca, vedada 

a utilização do termo “SIMILAR”. 

 

9.4. O objeto deverá ser apresentado em total conformidade com as especificações contidas neste edital e seus anexos. 

 

9.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão. 

 

9.6. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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9.7. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no 

sistema eletrônico. 

 

9.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento de proposta. 

 

9.9. A proposta da licitante melhor classificada somente será disponibilizada para avaliação do(a) pregoeiro(a)  e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9.10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 

 

9.10.1 A proposta comercial ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 

deverá ser anexada em formato digital no campo “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES”, EXCLUSIVAMENTE, através do 

sistema BLL, devidamente preenchida na forma do ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial para fins de exame de 

aceitabilidade dos valores, no prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) 

pregoeiro(a). 

 

9.10.1.1. A proposta readequada deverá, também, ser enviada em formato de texto editável (Exemplo: .doc – 

Word) com o propósito de elaboração do contrato. 

OBSERVAÇÃO: Acerca do ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, convém ressaltar que trata-se APENAS DE UM 

MODELO, devendo a licitante adequá-lo às suas qualificações e elementos para elaborar a proposta comercial.  

 

10 - DO PROCESSAMENTO E  JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Federal nº 

10.024/2019 e Medida Provisória nº 1.047/2021. 

 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério de aceitabilidade os valores 

máximos fixados no item 5 deste edital. 

 

10.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

10.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas recebidas, na forma prevista neste edital, passando o(a) pregoeiro(a) a 

examinar as propostas. 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 140/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 
   

  

 

 

 

CNPJ: 10.408.839/0001-17  

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 - Fone: (81) 9.9635-0371 
E-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 19 de 80 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

10.5. A análise das propostas pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos, sendo DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 

b)  Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as especificações do edital; 

c) Que apresentem valores baseados exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 

10.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances. 

 

10.7. Caberá 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 quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão efetuada pela própria licitante. 

 

10.8. A cada lance ofertado, a licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

10.9. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

10.10. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

10.11. O tipo de encerramento da fase de lances será ABERTO E FECHADO, o qual fica em disputa por 15 (quinze) minutos 

e avança automaticamente sem aviso para o período randômico que pode durar de 1 (um) segundo a 10 (dez) minutos, 

decidido pelo sistema e, avançando posteriormente ao fechado 1 por 5 (cinco) minutos e, caso não haja lances neste 

período, avança para o fechado 2 por mais 5 (cinco) minutos. 

 

10.12. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor. 

 

10.13. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao valor, observados os valores máximos 

fixados nesta licitação, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado 

o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

 

10.14. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais bem 

classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído o registro dos valores cotados iguais aos da licitante 

vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do 

sistema. 
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10.15. Realizada a negociação, o(a) pregoeiro(a) procederá com a habilitação na forma do item 11 deste edital. 

 

10.16. Para cumprimento do ITEM 11 deste edital, bem como no caso de pronunciamento de aceitabilidade final da 

proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento da documentação de habilitação e proposta 

ajustada. A data e horário para retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo(a) pregoeiro(a), através do sistema, 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

10.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, será a empresa considerada vencedora por decisão 

motivada do(a) pregoeiro(a). 

 

10.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará as 

ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 

10.19. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-

se-á o disposto no item anterior. 

 

10.20. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital. 

 

10.21. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão 

pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade. 

 

10.22. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no 

pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

10.23. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

10.24. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 
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11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. As licitantes encaminharão, em formato digital, EXCLUSIVAMENTE, por meio do sistema eletrônico, a proposta 

escrita, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

11.1.1. As licitantes DEVERÃO encaminhar, exclusivamente por meio do sistema BLL, os documentos de habilitação exigidos 

no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 

11.1.2. Caso haja alguma documentação que não esteja discriminada no sistema e, por ventura, não esteja disponível a 

opção “outros documentos” será permitido que tais documentações sejam encaminhadas por e-mail para o endereço  

paulistapregao@gmail.com APENAS após a declaração da licitante vencedora da fase de lances, devendo a licitante 

informar acerca do envio via mensagem no sistema de pregão eletrônico. 

 

11.2. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a licitante será inabilitada. 

 

11.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.3.1. registro comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

11.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

11.3.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.4.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
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11.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se a licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

11.4.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.5.1 Comprovação do patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 

item pertinente.  

11.5.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

11.5.3. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial de 1º e 2º graus referente aos processos 

distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos da sede da pessoa jurídica.  

 

11.5.3.1. Caso não sejam disponibilizadas as certidões de 1º e 2º graus, poderá ser emitida certidão com a 

devida justificativa ou a que abrange “todas as comarcas” do estado federativo em questão. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.6.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

11.6.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, devendo conter, 

no mínimo, as seguintes características: 

 

a) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

b) Descrição do objeto contratado; 

c) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 
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11.6.3. Não terá validade alguma o atestado emitido pela própria licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo, 

nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

11.6.4. Alvará de Funcionamento Estadual ou Municipal, e Autorização de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária, 

conforme a Lei nº 6360/76 e suas alterações. 

 

11.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.7.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital; 

11.7.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO V deste edital; 

11.7.3. Declaração de Inexistência de Parantes, com base no inciso III do Artigo 9º da Lei nº 8.666/93, conforme modelo 

constante no ANEXO VI deste edital; 

11.7.4. Declaração de Idoneidade conforme modelo constante no ANEXO VII deste edital; 

11.7.5. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste edital. 

 

12 – DA AMOSTRA 

 

12.1. O licitante provisoriamente classificado em 1º lugar, vencedor da fase de lances, deverá apresentar a  amostra do 

produto, referente ao item concorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o encerramento da fase de lances do pregão, 

devendo ser entregue, no seguinte endereço: 

 

LOCAL ENDEREÇO 

SEDE da Secretaria de Educação do Município de 
Paulista 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/Nº – Centro – Paulista 
– PE, 53401-460. 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis das 08h00m às 12h00m  

 

12.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante classificado provisoriamente em primeiro 

lugar, vencedor da fase de lances e conter informações quanto ao produto; 

 

12.3. O licitante que não apresentar a referida amostra, ou sendo a mesma incompatível, terá a sua proposta para o lote 

desclassificada para efeito de julgamento; 

 

12.4. O licitante cuja amostra for reprovada terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da homologação da 

licitação, para recolher seus produtos no mesmo endereço onde foram entregues. Findo este prazo, a Prefeitura dará as 

amostras o destino que achar conveniente; 
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12.5. As amostras aprovadas ficarão em poder da Secretaria demandante para verificação da conformidade das unidades a 

serem entregues com as amostras apresentadas; 

 

12.6. Para as amostras enviadas pelos Correios, recomenda-se o serviço de entrega rápida, como forma de garantir a 

entrega no prazo; 

 

12.7. O servidor ou equipe da Secretaria demandante procederá à análise detalhada da conformidade das amostras com as 

especificações exigidas no Termo de Referência; 

 

12.8. Caso a licitante provisoriamente em primeiro lugar tenha as amostras reprovadas, a mesma será declarada 

INBILITADA e será convocada a próxima licitante para apresentar as suas amostras nas mesmas condições da primeira e 

assim, sucessivamente. 

 

13 – DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

13.1.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em 

primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. O(A) pregoeiro(a) verificará 

se a licitante que apresentar o menor valor final se enquadra em uma das vedações previstas nos subitens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 

e 3.3.7 deste edital, através de consulta aos seguintes websites: 

 

a) efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade 

b) https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br 

 

13.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 13.1, a licitante será 

DESCLASSIFICADA, devendo o(a) pregoeiro(a) repetir este procedimento conforme sejam procedidas as convocações, de 

acordo com a ordem de classificação. 

 

13.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA 

COMERCIAL ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do ANEXO III – Modelo de Proposta 

Comercial, para fins de exame de aceitabilidade do valor, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, no prazo MÁXIMO de 

24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), na forma do item 9 deste edital. 

 

13.3.1. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à 

classificação/habilitação previamente digitalizados; 

13.3.2. A licitante responsabilizar-se-á por toda a documentação encaminhada pela mesma, assumindo como verdadeiras 

suas propostas, declarações e atestados; 
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13.3.3. Os arquivos encaminhados deverão estar perfeitamente LEGÍVEIS; 

13.3.4. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25MB (vinte e cinco megabytes); 

13.3.5. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da comissão dos documentos 

encaminhados por e-mail, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) no sistema; 

13.3.6.  A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de habilitação 

digitalizados, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 12.3, será DESCLASSIFICADA ou INABILITADA do certame, 

conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

 

13.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta comercial e dos documentos de habilitação, cabendo ao(à) 

pregoeiro(a) informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e divulgação da 

aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

14.1. Até 01 (um) dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema BLL, no endereço eletrônico 

www.bll.org.br, cabendo ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre o requerimento no prazo de 01 (um) dia útil ou 24h (vinte e quatro 

horas). A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

14.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, a licitante que não o fizer no 

prazo previsto no item 13.1 deste edital; 

 

14.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

14.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) pregoeiro(a) terá um prazo mínimo de 5 

(cinco) minutos para fazê-lo através do sistema, manifestando sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo(a) 

pregoeiro(a), com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 1 (um) dia. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. 

 

14.5. A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso;  

 

14.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente; 
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14.7. Os recursos contra decisões do(a) pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo; 

 

14.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos, caso contrário, a 

adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 

 

15.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

16 – DO CONTRATO 

 

16.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

contrato. 

 

16.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por 

procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

16.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

16.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

16.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 

 

17 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

17.1. O fornecimento dos itens constantes neste edital deverá ser entregue conforme solicitação da Secretaria de Educação 

e ordem de Fornecimento emitida, nota de empenho ou instrumento equivalente pelo setor competente, em até 05 (cinco) 

dias úteis; 
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17.2. Os produtos deverão ser entregues acondicionados, em embalagens lacradas e identificadas em perfeitas condições 

de armazenagem; 

 

17.3. Os itens constantes neste edital serão entregues no seguinte local nos horários a seguir: 

 

LOCAL ENDEREÇO 

SEDE da Secretaria de Educação do Município de Paulista 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Centro – 
Paulista – PE 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis das 08h00m às 16h00m. 

 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

18.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado; 

 

18.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

 

18.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no material 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

18.4.  Comunicar oficialmente à Contratada, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

 

18.5.  Comunicar formalmente à Contratada, através de correspondências ou aditivos contratuais, sempre que houver 

alterações e informações que possam modificar itens do contrato originalmente pactuado; 

 

18.6.  Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a aplicação de 

penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 

 

18.7.  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

18.8.  Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na forma prevista no 

art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 

 

18.9.   Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada; 
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18.10.  Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de 

sanções, alterações e reajuste do contrato; 

 

18.11.  Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02; 

 

18.12.  Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos materiais necessários ao 

cumprimento do objeto contratado; 

 

18.13. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou 

preposto da Contratada; 

 

18.14. Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao pagamento dos materiais 

fornecidos; 

 

18.15.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

18.16.  Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues fora das especificações constantes na proposta da 

Contratada; 

 

18.17. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

 

18.18. Verificar, por ocasião do pagamento, a regularidade da Contratada junto à Seguridade Social (INSS), Caixa 

Econômica Federal (FGTS), Justiça do trabalho, Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal; 

 

18.19. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.1. Executar fielmente o objeto do Instrumento de Contrato, segundo o acordo pactuado e a legislação pertinente, 

observando às especificações constantes neste edital, dentro do prazo do prazo estabelecido e da vigência estipulada neste 

instrumento; 
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19.2. Permitir o livre acesso dos representantes designados pelo Município, possibilitando a fiscalização ou auditoria 

dos trabalhos e documentos a qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente ao acordo, bem assim os órgãos de 

controle externo; 

 

19.3. Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas, realizadas para a execução do Acordo, em 

conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; 

 

19.4. Assumir as responsabilidades decorrentes das ações a ela atribuídas neste edital; 

 

19.5. Apresentar, a qualquer tempo, ainda que depois do término do contrato sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE ou por seus órgãos de controle interno e externo esclarecimentos acerca da boa e regular aplicação dos 

possíveis recursos recebidos; 

 

19.6. Manter a disposição do CONTRATANTE e dos Órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

os documentos de despesas, emitidos normalmente e identificado com o número do contrato; 

 

19.7. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

 

19.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

 

19.9. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

 

19.10. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários a prestação dos serviços objeto deste Termo. 

 

20 – DO PAGAMENTO  

 

20.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital. 

 

20.2. O pagamento deverá ser efetuado à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

com a efetiva confirmação da aquisição do produto, contendo o devido atesto do Gestor do contrato e das seguintes 

certidões/documentos: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e 
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Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), FGTS e a Situação perante o Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

 

20.3. Os preços ajustados para a execução do objeto deste edital serão FIXOS e IRREAJUSTÁVEIS, salvo em casos de 

reequilíbrio econômico financeiro; 

 

20.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato 

não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária; 

 

20.5. Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição do item, bem como a quantidade, o preço unitário e o preço total; 

 

20.6. Na nota fiscal/fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente 

onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante naquele documento; 

 

20.7. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato; 

 

20.8. A Administração Municipal efetuará as retenções tributárias obrigatórias. 

 

21 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

21.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier. 

 

21.2. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

 

21.3. A supervisão dos trabalhos por parte da contratante, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

22 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

22.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

22.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
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22.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível. 

 

22.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

23 – DAS PENALIDADES  

 

23.1. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal; 

 

23.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data notificação da rejeição: 0,3% (zero 

vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10%(dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2%(dois por cento) do valor total contratado. 

 

23.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer A MESMA INFRAÇÃO, cabendo a aplicação EM DOBRO das multas correspondentes, 

sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

23.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

23.5. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro. 
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23.6. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

Pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa. 

 

23.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o § 1° do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

23.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

24 – DO FORO 

 

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. É vedada a subcontratação, parcial ou total, do objeto contratado, não podendo a CONTRATADA transferir a outrem a 

sua execução, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

25.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE à luz das disposições constantes da Lei 8.666/93 e alterações, 

dos princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de 

eventuais lacunas. 

 

25.3. O presente processo de licitação poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 

supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

 

25.4. Quaisquer informações ou esclarecimentos complementares que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto à 

CPL PREGÃO no local e horário indicados no preâmbulo deste edital ou pelo endereço de e-mail paulistapregao@gmail.com. 

 

25.5. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão licitador, sem 

prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

25.6. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as deste edital. 
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25.7. As proponentes são plenamente responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

 

25.8. É facultada à CPL PREGÃO, à Procuradoria de Contratos da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, à Secretaria de 

Educação ou autoridade superior, a qualquer momento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a 

instrução do processo. 

 

33.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Paulista, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

_______________________________________                                                    ______________________________________ 

IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU                                                                                   VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PREGOEIRA        
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais de higiene, limpeza e de equipamentos 

de proteção individual (EPI) para o enfrentamento do COVID-19, atendendo às demandas das Unidades de Ensino da Rede 

Pública Municipal do Paulista-PE, visando a adequação necessária para o possível retorno das aulas presenciais no segundo 

semestre de 2021. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 

A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme PORTARIA Nº 454, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020. O enfrentamento de uma epidemia requer a aquisição de materiais e insumos de prevenção de contágio, 

transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados.  

Considerando que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário de ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

Considerando ainda a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo governador Paulo Câmara e também o 

grave risco de morte para milhões de pessoas, a Secretaria Municipal de Educação, pautada pelas deliberações do Comitê 

Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição dos itens deste Termo de Referência com o intuito de garantir a proteção à 

vida das pessoas que necessitam desempenhar suas funções laborais diante dessa doença que tem causado estragos de 

repercussão mundial. 

A necessidade para aquisição dos materiais fundamenta-se em critérios técnicos tomando por base a doença e a 

transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, 

especialmente quanto à disponibilidade de materiais de higiene, e equipamentos de proteção individual, dentre outros 

bens e insumos que se fizerem necessários.  

Os materiais e equipamentos que se buscam adquirir se juntam aos demais, todos com o objetivo único de 

prevenção e enfrentamento à pandemia do Coronavírus. Esses materiais irão se aliar às medidas já adotadas, contribuindo 

para a proteção e o enfrentamento da pandemia não só aos servidores, mas em toda comunidade escolar que recebe os 

serviços desta Secretaria. 

Ressalta-se que com o avançar das vacinações, onde o grupo dos professores começou a ser imunizado em 

junho/2021, estima-se o retorno das aulas presenciais no segundo semestre de 2021. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Para o custeio da despesa em pauta será utilizada a seguinte classificação orçamentária: 

 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Atividade: 

4014 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil. 

4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 

4024 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 
11110000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos – Educação 

11160040 – Transferência do FUNDEB – 30% 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

  

Os materiais deverão ser adquiridos de acordo com as especificações contidas na tabela apresentada a seguir. Segue 

relação indicativa dos materiais de proteção, higiene e consumo a serem adquiridos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE 

01 

PROTETOR FACIAL - tipo FACE SHIELD, rígido, sem coroa, visor de PET G, transparente e armação 
confeccionada em Polipropileno de alta densidade, com as seguintes características: máscara de 
proteção, tipo face shield; rígida (reutilizável) e ajustável; higienizável com álcool 70% INPM; visor 
em Petg, tiara ajustável, sem coroa; espessura min do visor 0,5mm, altura min do visor 240mm, 
largura min do visor 240mm; ajuste por pinos ou catraca, distância entre face e tiara de 5 cm para 
permitir uso de óculos; características: leve, atóxico, inodoro, reciclável e resistente. pode ser lavado 
com água e sabão e ser higienizado com álcool em gel. 

UN 

02 

ÁLCOOL EM GEL, à base de álcool para higienização, a 70º INPM, com ação antisséptica, sem 
enxague, prazo de validade: 24 meses a partir da data de entrega na Secretaria de Educação. 
Produto pronto para uso, específico para higienização de mãos, tipo hidratado, combinado com 
agentes hidratantes e emolientes. Deverá conter: número de lote data de fabricação, validade e 
número de registro na ANVISA / Ministério da Saúde.Validade mínima: 01 (um) ano a partir do 
recebimento definitivo do material. Galão com 05 (cinco) litros. 

GL 

03 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM – Desinfetante hospitalar, líquido incolor, límpido e volátil 
com odor característico. Apresentação em embalagem plástica e tampa de rosca, contendo 1 (um) 
litro, original com perfeita vedação que deverá conter: número de lote data de fabricação, validade e 
número de registro na ANVISA/Ministério da Saúde.Validade mínima: 01 (um) ano a partir do 
recebimento definitivo do material. Embalagem com 1 litro. 

UN 

04 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM – Desinfetante hospitalar, líquido incolor, límpido e volátil 
com odor característico. Apresentação em embalagem plástica(galão) e tampa de rosca, contendo 5 
(cinco) litros, original com perfeita vedação que deverá conter: número de lote data de fabricação, 
validade e número de registro na ANVISA/Ministério da Saúde.Validade mínima: 01 (um) ano a partir 
do recebimento definitivo do material. Galão com 5(cinco) litros 

GL 

05 

BORRIFADOR / PULVERIZADOR – Em plástico; bico com jato regulável; reservatório com corpo 
transparente. Tipo: Doméstico. Capacidade mínima do reservatório: 450 ml. 
Sistema de acionamento: Gatilho. 
Similar a marca: NOBRE 

UN 

06 MÁSCARA REUTILIZÁVEL – Personalizada; tamanho adulto; em tecido 100% algodão; formato 3D; UN 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE 

anatómica; com DUPLA camada de tecido lavável e reutilizável, bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, suor e gotículas entrem em contato com a boca e nariz; costura 
reforçada. Tipo de fixação: elásticos que prendem atrás das orelhas. Cor: Branca. Medidas: 
26,5x15,5cm (LxA). LOGOMARCA: em policromia, na lateral medindo 5x5cm (LxA), conforme modelo 
ser definido pela Secretaria de Educação. 
Apresentação: Pacotes contendo 02 (duas) unidades. 

07 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL INFANTIL – Personalizada; tamanho infantil; em tecido 100% algodão; 
formato 3D; anatómica; com DUPLA camada de tecido lavável e reutilizável, bloqueia efetivamente 
95% das partículas; impede que a saliva, suor e gotículas entrem em contato com a boca e nariz; 
costura reforçada. Tipo de fixação: elásticos que prendem atrás das orelhas. Cor: Branca. Medidas: 
20x12cm (LxA). LOGOMARCA: em policromia, na lateral medindo 5x5cm (LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de Educação. 
Apresentação: Embaladas em pacotes contendo 02 (duas) unidades. 

UN 

08 

MÁSCARA DESCARTÁVEL – Identificação: N 95 com Carvão ativado; formato: Concha ou dobravel; 
Camadas: 4 camadas; materiaprima: fibra sintética; Gramatura: não aplicavel; Filtro: filtro PFF2; tipo 
Fixação: elástico; Ajuste nasal: sim; esteril: Nao; complementação da especificação: mascara com ou 
sem válvula de exalação. Confeccionada com 2 Camadas de fibra sintetica, 1 Camada de filtro e 1 
camada de carvao ativado. Inodora, Hipoalergenica. Embalagem Individual, com dados de 
Identificacao, data de Fabricação e de validade, número do lote. Registro na Anvisa. 

UN 

09 
PAPEL TOALHA INODORO – Extra-branco, sem impurezas, textura parelha, não Alérgico, 
interfolhadas em pacotes com 1000 folhas, no formato 20 x 21 cm, a fabricação do papel deve ter 
certificação do cerflor. Pacotes com 1000 folhas. 

PCT 

10 

TOTEN COM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL – com acionamento via pedal e reservatório 
recarregável com capacidade mínima de 3 (três) litros, com as seguintes especificações:  
-Personalizado com logomarca da Prefeitura da Cidade do Paulista, impressa digitalmente em local 
visível e destacado no toten;  
-Possuir pistão e pedal antiderrapante em metal com pintura anticorrosiva; Possuir estabilidade em 
posição normal e durante seu uso;  
-Possuir altura mínima 1m e máxima de 1,2m, com disparador de saída do álcool posicionado a uma 
altura entre 90cm e 100cm.; 
-Dispenser com jato de 1ml a 2ml por acionamento;  
-Pode ser fabricado utilizando-se os seguintes materiais, podendo conjugá-los, conforme expertise 
do fornecedor: Aço Inox, Alumínio, PVC E/OU Material plástico altamente resistente, Metal 
galvanizado (antiferrugem);  
-Lavável e higienizável;  
-Estrutura robusta resistente a impactos provenientes de tombos acidentais do equipamento 
durante seu uso;  
-Base antiderrapante nivelada. Deverá possuir as informações de utilização e de identificação das 
partes (pedal e disparador de saída do álcool) visíveis no totem. Garantia mínima de 6 meses. 

UN 

11 
SABONETE LÍQUIDO – Perolado, fragrância erva doce, com registro ANVISA – AVNS/MS 343/05. 
Prazo de validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. Marca de referência: PREMISSE 
PREMIUM. Galão com 05(cinco) litros 

GL 

12 

DISPENSER HIGIENIZADOR – SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO - Saboneteira para sabonete 
líquido com reservatório com capacidade  de 500 ml a 800 ml, com refil, fixação em parede 
(superfície lisa). Dispenser higienizador\, material: plástico abs, tipo fixação: parede, cor: branca, 
aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido 

UN 

13 
DISPENSER DE PAPEL TOALHA – Dispenser de papel toalha, branco, até três dobras, uso em 
superfície lisa ou azulejo. 

UN 

14 
TAPETE SANITIZANTE – GRANDE – Tapete sanitizante preto; dimensões:  90cm x 1,5m, em vinil (pvc) 
com borda vedante, espessura: pelo menos 10mm, antiderrapante e anti chama. 

UN 

15 
TAPETE SANITIZANTE – PEQUENO – Tapete sanitizante preto; dimensões:  40cm x 60cm, em vinil 
(pvc) com borda vedante, espessura: pelo menos 10mm, antiderrapante e anti chama. 

UN 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE 

16 
LAVATÓRIO PLÁSTICO – lavatório plástico com válvula e capacidade para 3,8 litros – 36x 28 cm – cor 
branco. Modelo similar as marcas: ASTRA, HERC ou METASUL. 

UN 

17 
TORNEIRA DE BANCADA – Torneira para lavatório tipo mesa/bancada em PVC, bitola 1/2”. Modelo 
similar as marcas:ASTRA, HERC ou VIQUA. 

UN 

18 

PAPEL HIGIÊNICO – Papel higiênico para dispenser: 10 cm de largura e 300 metros de comprimento. 
Especificações: Papel higiênico branco rolo 300 metros, papel higiênico branco, 100% fibras Naturais, 
não reciclado, picotado, grofrado, com relevo, folha simples 100%, neutro, de 1ª qualidade. A 
Embalagem deve oferecer boa visibilidade do produto. 

RL 

19 
DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO – Dispenser papel higiênico, material base: plástico ABS, material 
tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor:branco, características adicionais: visor transparente, 
serrilhador, rolo de até 500 m, altura:30 cm, largura:27 cm, profundidade: 13,5cm 

UN 

20 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade 100 litros, Reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 75 x 90 cm , mínimo de 12 micras, fabricados com resinas termoplásticas de alta 
resistência, compatível com a sua capacidade para acondicionamento de resíduos comuns. Devendo 
estar em conformidade com as normas da ABNT, NBR 9190/9191/9195/13055/10356, apresentado 
no pacote Com 100 unidades. 

PCT 

21 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade, 200 litros, Reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 90cm x 110cm de altura , mínimo de 12 micras, fabricados com resinas 
termoplásticas de alta resistência, compatível com a sua capacidade para acondicionamento de 
resíduos comuns. Devendo estar em conformidade com as normas da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, apresentado no pacote com 100 unidades. 

PCT 

22 

SACO DE LIXO PRETO – Capacidade 40 litros, não transparente, medindo aproximadamente 60 x 65 
cm , mínimo de 12 micras, fabricados com resinas termoplásticas de alta resistência, compatível com 
a sua capacidade para acondicionamento de resíduos comuns. Devendo estar em conformidade com 
as normas da ABNT, NBR 9190/9191/9195/13055/10356, apresentado no pacote com 100 unidades. 

PCT 

23 

AGUA SANITÁRIA – Alvejante bactericida com cloro ativo, para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azuleijos, ralos, lixeiras, banheiros. Líquido transparente, teor cloro ativo:varia de 2 a 
2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco:85, risco saúde:3, corrosividade:1, peso molecular 
cloro:74,50, densidade:de 1,20 a 1 g/l, cor:incolor, aplicação:lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Galão de 5 litros.     

GL 

24 

AGUA SANITARIA – Frasco de 1 litro - alvejante bactericida com cloro ativo, para limpeza e 
desinfecção de pisos, paredes, azuleijos, ralos, lixeiras, banheiros. Líquido transparente, teor cloro 
ativo:varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco:85, risco saúde:3, corrosividade:1, 
peso molecular cloro:74,50, densidade:de 1,20 a 1 g/l, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias.  Frasco de 1 litro. 

FR 

25 
FITA SINALIZAÇÃO – Faixa / fita de sinalização em polietileno, zebrada nas cores preta e amarela 
com rolo de medidas de no mínimo 185m (comprimento) x 7cm (largura). 

UN 

26 
LUVA DESCARTÁVEL – Luva, material 100% nitrile, tamanho grande, características adicionais sem 
pó, antiderrapante, esterilidade estéril, tipo ambidestra, descartável. Caixa com 100 (cem) unidades.  

CX 

27 

MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara cirúrgica descartável, semifacial, descartavel, com três camadas 
de proteção, sendo a interna em material hipoalérgico, confeccionada com não tecido, com 
gramatura mínima de 30g/m², com clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno 
do rosto, produzido em alumínio suave e flexível, não traumatizante, inodora, tiras costuradas com 
solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficiência de filtração 
bacteriana (e.f.b.), para partículas de 1.0 micron, acima de 95%. Embalagem em caixa tipo dispenser-
box com 50 unidades. Na Embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, n° de Registro ou isenção no Ministerio da Saúde. Unidade de 
fornecimento: caixa com 50 unidades 

CX 

28 
DESINFETANTE - Desinfetante de nível intermediário, detergente e desodorizante de alto 
desempenho, indicado para área hospitalar e todas as áreas que buscam por limpeza eficiente e 
desinfecção em uma única operação. Formulado à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e 

GL 
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Peróxido de Hidrogênio, ativos bactericidas que proporcionam alto desempenho em um amplo 
espectro de microrganismos, elimina 99,999% de microrganismos da superfície. O desinfetante foi 
especialmente desenvolvido pensando nas dificuldades encontradas na área hospitalar em relação 
as bactérias super resistentes e surto ocasionados por elas.  
Características físico- química 
Aparência: Líquido Transparente 
Cor: Incolor 
Odor: Característico 
PH: 2,0 - 3,0 
Princípio ativo bactericida: Peróxido de Hidrogênio 4,25% e Cloreto de cocobenzil alquil dimetil 
amônio, Cloreto de didecil dimetil amônio 5,6%. 
Composição 
Água, tensoativo não-iônico, acidificante e ativos 
Galão com 5 Litros. 
Deverá ser fornecido diluidores em contrato de comodato e 
assistência técnica no equipamento quando solicitado. 

 

5. DOS VALORES 

 

Os quantitativos foram parametrizados de acordo com porte de cada Unidade Escolar, sendo estes classificados como: 

pequeno, médio e grande porte. 

 

Nº ESCOLAS PORTE 

1.  ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM GRANDE 

2.  ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR GRANDE 

3.  ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS GRANDE 

4.  COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA GRANDE 

5.  ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA GRANDE 

6.  ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES GRANDE 

7.  ESC. MUN. PROFª EDNA MARINHO DA SILVA GRANDE 

8.  ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE GRANDE 

9.  ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI GRANDE 

10.  ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD GRANDE 

11.  ESC. MUN. RADIALISTA EDVALDO MORAIS GRANDE 

12.  ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE GRANDE 

13.  GRUPO ESC.R MUN. FREI GUIDO MÉDIO 

14.  ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO MÉDIO 

15.  ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE MÉDIO 

16.  ESC. MUN. IMPERATRIZ MARIA LEOPOLDINA MÉDIO 

17.  ESC. MUN. EDISON GOMES DO RÊGO MÉDIO 

18.  ESC. MUN. MARCILIO DIAS MÉDIO 

19.  ESC. MUN. PROFª IRACEMA CASTRO MÉDIO 

20.  ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA MÉDIO 
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21.  ESC. MUN. CORONEL JOSÉ JOAQUIM DE LIMA E SILVA  MÉDIO 

22.  ESC. MUN. DR. GERALDO PINHO ALVES MÉDIO 

23.  ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH MÉDIO 

24.  ESC. MUN. MARIA DAS NEVES MÉDIO 

25.  ESC. MUN. SUSIE RÉGIS MÉDIO 

26.  ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES MÉDIO 

27.  ESC. MUN. MARGARIDA ALACOQUE ALENCAR SAMPAIO MÉDIO 

28.  ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ MÉDIO 

29.  ESC. MUN. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO MÉDIO 

30.  ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA CAVALCANTI MÉDIO 

31.  ESC. MUN. PESCADOR JOSÉ REIS MÉDIO 

32.  ESC. MUN. ESCRITOR ARIANO VILAR SUASSUNA MÉDIO 

33.  ESC. MUN. HEINZ HERING MÉDIO 

34.  ESC. MUN. ESCRITOR CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE MÉDIO 

35.  ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA MÉDIO 

36.  ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS MÉDIO 

37.  ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN MÉDIO 

38.  ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES MÉDIO 

39.  ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES MÉDIO 

40.  ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE ANDRADE MÉDIO 

41.  ESC. MUN. ROSA AMÉLIA MÉDIO 

42.  ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA (MUMBECA I) MÉDIO 

43.  ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES PEQUENO 

44.  CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO PEREIRA PEQUENO 

45.  ESC. MUN. POETISA CECÍLIA MEIRELES PEQUENO 

46.  ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY BASTOS PEQUENO 

47.  ESC. MUN. AMARO ALEXANDRINO PEQUENO 

48.  CEMEDI NOSSA PRATA PEQUENO 

49.  ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN PEQUENO 

50.  ESC. MUN. MANOEL ALVES DE MORAIS NAVARRO PEQUENO 

51.  ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES PEQUENO 

52.  CEMEDI TIO ROBERTO PEQUENO 

53.  ESC. MUN. SÃO BENTO PEQUENO 

54.  CEMEDI JESUS DE NAZARÉ PEQUENO 

55.  ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA PEQUENO 

56.  ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA PEQUENO 

57.  CEMEDI MARIA ANUNCIADA DE ARRUDA - IRMÃ LINDA PEQUENO 

58.  CEMEDI PROFª TELMA PALMEIRA PEQUENO 
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MÉDIA DE PREÇOS 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UF QTDE 
VALOR 
MÉDIO 

VALOR TOTAL 

1 

PROTETOR FACIAL - tipo FACE SHIELD, rígido, sem coroa, visor de 
PET G, transparente e armação confeccionada em Polipropileno 
de alta densidade, com as seguintes características: máscara de 
proteção, tipo face shield; rígida (reutilizável) e ajustável; 
higienizável com álcool 70% INPM; visor em Petg, tiara ajustável, 
sem coroa; espessura min do visor 0,5mm, altura min do visor 
240mm, largura min do visor 240mm; ajuste por pinos ou catraca, 
distância entre face e tiara de 5 cm para permitir uso de óculos; 
características: leve, atóxico, inodoro, reciclável e resistente. pode 
ser lavado com água e sabão e ser higienizado com álcool em gel. 

UN 21.984 3,50 76.944,00 

2 

ÁLCOOL EM GEL, à base de álcool para higienização, a 70º INPM, 
com ação antisséptica, sem enxague, prazo de validade: 24 meses 
a partir da data de entrega na Secretaria de Educação. Produto 
pronto para uso, específico para higienização de mãos, tipo 
hidratado, combinado com agentes hidratantes e emolientes. 
Deverá conter: número de lote data de fabricação, validade e 
número de registro na ANVISA / Ministério da Saúde.Validade 
mínima: 01 (um) ano a partir do recebimento definitivo do 
material. Galão com 05 (cinco) litros. 

GL 1.900 20,60 39.140,00 

3 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM – Desinfetante 
hospitalar, líquido incolor, límpido e volátil com odor 
característico. Apresentação em embalagem plástica e tampa de 
rosca, contendo 1 (um) litro, original com perfeita vedação que 
deverá conter: número de lote data de fabricação, validade e 
número de registro na ANVISA/Ministério da Saúde.Validade 
mínima: 01 (um) ano a partir do recebimento definitivo do 
material. Embalagem com 1 litro. 

UN 9.500 4,47 42.465,00 

4 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM – Desinfetante 
hospitalar, líquido incolor, límpido e volátil com odor 
característico. Apresentação em embalagem plástica(galão) e 
tampa de rosca, contendo 5 (cinco) litros, original com perfeita 
vedação que deverá conter: número de lote data de fabricação, 
validade e número de registro na ANVISA/Ministério da 
Saúde.Validade mínima: 01 (um) ano a partir do recebimento 
definitivo do material. Galão com 5(cinco) litros 

GL 1.900 24,50 46.550,00 

5 

BORRIFADOR / PULVERIZADOR – Em plástico; bico com jato 
regulável; reservatório com corpo transparente. Tipo: Doméstico. 
Capacidade mínima do reservatório: 450 ml. 
Sistema de acionamento: Gatilho. 

UN 500 3,50 1.750,00 

Similar a marca: NOBRE 

6 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL – Personalizada; tamanho adulto; em 
tecido 100% algodão; formato 3D; anatómica; com DUPLA camada 
de tecido lavável e reutilizável, bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, suor e gotículas entrem em 
contato com a boca e nariz; costura reforçada. Tipo de fixação: 
elásticos que prendem atrás das orelhas. Cor: Branca. Medidas: 
26,5x15,5cm (LxA). LOGOMARCA: em policromia, na lateral 
medindo 5x5cm (LxA), conforme modelo ser definido pela 
Secretaria de Educação. 

UN 24.537 7,20 176.666,40 

Apresentação: Pacotes contendo 01 (uma) unidade. 
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7 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL INFANTIL – Personalizada; tamanho 
infantil; em tecido 100% algodão; formato 3D; anatómica; com 
DUPLA camada de tecido lavável e reutilizável, bloqueia 
efetivamente 95% das partículas; impede que a saliva, suor e 
gotículas entrem em contato com a boca e nariz; costura 
reforçada. Tipo de fixação: elásticos que prendem atrás das 
orelhas. Cor: Branca. Medidas: 20x12cm (LxA). LOGOMARCA: em 
policromia, na lateral medindo 5x5cm (LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de Educação. 

UN 41.415 5,44 225.297,60 

Apresentação: Pacotes contendo 01 (uma) unidade. 

8 

MÁSCARA DESCARTÁVEL – Identificação: N 95 com Carvão 
ativado; formato: Concha ou dobravel; Camadas: 4 camadas; 
materiaprima: fibra sintética; Gramatura: não aplicavel; Filtro: 
filtro PFF2; tipo Fixação: elástico; Ajuste nasal: sim; esteril: Nao; 
complementação da especificação: mascara com ou sem válvula 
de exalação. Confeccionada com 2 Camadas de fibra sintetica, 1 
Camada de filtro e 1 camada de carvao ativado. Inodora, 
Hipoalergenica. Embalagem Individual, com dados de 
Identificacao, data de Fabricação e de validade, número do lote. 
Registro na Anvisa. 

UN 4.500 1,33 5.985,00 

9 

PAPEL TOALHA INODORO – Extra-branco, sem impurezas, textura 
parelha, não Alérgico, interfolhadas em pacotes com 1000 folhas, 
no formato 20 x 21 cm, a fabricação do papel deve ter certificação 
do cerflor. Pacotes com 1000 folhas. 

PCT 4.000 3,70 14.800,00 

10 

TOTEN COM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL – com 
acionamento via pedal e reservatório recarregável com 
capacidade mínima de 3 (três) litros, com as seguintes 
especificações:  

UN 80 263,00 21.040,00 

-Personalizado com logomarca da Prefeitura da Cidade do 
Paulista, impressa digitalmente em local visível e destacado no 
toten;  

-Possuir pistão e pedal antiderrapante em metal com pintura 
anticorrosiva; Possuir estabilidade em posição normal e durante 
seu uso;  

-Possuir altura mínima 1m e máxima de 1,2m, com disparador de 
saída do álcool posicionado a uma altura entre 90cm e 100cm.; 

-Dispenser com jato de 1ml a 2ml por acionamento;  

-Pode ser fabricado utilizando-se os seguintes materiais, podendo 
conjugá-los, conforme expertise do fornecedor: Aço Inox, 
Alumínio, PVC E/OU Material plástico altamente resistente, Metal 
galvanizado (antiferrugem);  

-Lavável e higienizável;  

-Estrutura robusta resistente a impactos provenientes de tombos 
acidentais do equipamento durante seu uso;  

-Base antiderrapante nivelada. Deverá possuir as informações de 
utilização e de identificação das partes (pedal e disparador de 
saída do álcool) visíveis no totem. Garantia mínima de 6 meses. 

11 

SABONETE LÍQUIDO – Perolado, fragrância erva doce, com 
registro ANVISA – AVNS/MS 343/05. Prazo de validade mínima de 
12 meses a contar da data da entrega. Marca de referência: 
PREMISSE PREMIUM. Galão com 05(cinco) litros 

GL 1.900 9,89 18.791,00 

12 
DISPENSER HIGIENIZADOR – SABONETEIRA PARA SABONETE 
LÍQUIDO - Saboneteira para sabonete líquido com reservatório 
com capacidade  de 500 ml a 800 ml, com refil, fixação em parede 

UN 350 7,86 2.751,00 
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(superfície lisa). Dispenser higienizador\, material: plástico abs, 
tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características 
adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido 

13 
DISPENSER DE PAPEL TOALHA – Dispenser de papel toalha, 
branco, até três dobras, uso em superfície lisa ou azulejo. 

UN 200 6,45 1.290,00 

14 
TAPETE SANITIZANTE – GRANDE – Tapete sanitizante preto; 
dimensões:  90cm x 1,5m, em vinil (pvc) com borda vedante, 
espessura: pelo menos 10mm, antiderrapante e anti chama. 

UN 150 82,00 12.300,00 

15 
TAPETE SANITIZANTE – PEQUENO – Tapete sanitizante preto; 
dimensões:  40cm x 60cm, em vinil (pvc) com borda vedante, 
espessura: pelo menos 10mm, antiderrapante e anti chama. 

UN 200 17,60 3.520,00 

16 
LAVATÓRIO PLÁSTICO – lavatório plástico com válvula e 
capacidade para 3,8 litros – 36x 28 cm – cor branco. Modelo 
similar as marcas: ASTRA, HERC ou METASUL. 

UN 200 12,51 2.502,00 

17 
TORNEIRA DE BANCADA – Torneira para lavatório tipo 
mesa/bancada em PVC, bitola 1/2”. Modelo similar as 
marcas:ASTRA, HERC ou VIQUA. 

UN 200 2,17 434,00 

18 

PAPEL HIGIÊNICO – Papel higiênico para dispenser: 10 cm de 
largura e 300 metros de comprimento. 

RL 12.500 2,98 37.250,00 
Especificações: Papel higiênico branco rolo 300 metros, papel 
higiênico branco, 100% fibras Naturais, não reciclado, picotado, 
grofrado, com relevo, folha simples 100%, neutro, de 1ª 
qualidade. A Embalagem deve oferecer boa visibilidade do 
produto. 

19 

DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO – Dispenser papel higiênico, 
material base: plástico ABS, material tampa: acrílico cristal, tipo: 
de parede, cor:branco, características adicionais: visor 
transparente, serrilhador, rolo de até 500 m, altura:30 cm, 
largura:27 cm, profundidade: 13,5cm 

UN 360 19,00 6.840,00 

20 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade 100 litros, Reforçado, não 
transparente, medindo aproximadamente 75 x 90 cm , mínimo de 
12 micras, fabricados com resinas termoplásticas de alta 
resistência, compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns. Devendo estar em 
conformidade com as normas da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, apresentado no pacote Com 100 
unidades. 

PCT 1.300 18,00 23.400,00 

21 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade, 200 litros, Reforçado, não 
transparente, medindo aproximadamente 90cm x 110cm de altura 
, mínimo de 12 micras, fabricados com resinas termoplásticas de 
alta resistência, compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns. Devendo estar em 
conformidade com as normas da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, apresentado no pacote com 100 
unidades. 

PCT 1.300 20,58 26.754,00 

22 

SACO DE LIXO PRETO – Capacidade 40 litros, não transparente, 
medindo aproximadamente 60 x 65 cm , mínimo de 12 micras, 
fabricados com resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para acondicionamento de 
resíduos comuns. Devendo estar em conformidade com as normas 
da ABNT, NBR 9190/9191/9195/13055/10356, apresentado no 
pacote com 100 unidades. 

PCT 1.500 5,69 8.535,00 

23 
AGUA SANITÁRIA – Alvejante bactericida com cloro ativo, para 
limpeza e desinfecção de pisos, paredes, azuleijos, ralos, lixeiras, 
banheiros. Líquido transparente, teor cloro ativo:varia de 2 a 

GL 5.000 5,38 26.900,00 
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2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco:85, risco saúde:3, 
corrosividade:1, peso molecular cloro:74,50, densidade:de 1,20 a 
1 g/l, cor:incolor, aplicação:lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Galão de 5 litros.     

24 

AGUA SANITARIA – Frasco de 1 litro - alvejante bactericida com 
cloro ativo, para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, 
azuleijos, ralos, lixeiras, banheiros. Líquido transparente, teor 
cloro ativo:varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: classe 8, número 
risco:85, risco saúde:3, corrosividade:1, peso molecular 
cloro:74,50, densidade:de 1,20 a 1 g/l, cor: incolor, aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.  Frasco de 1 litro. 

FR 26.500 1,45 38.425,00 

25 
FITA SINALIZAÇÃO – Faixa / fita de sinalização em polietileno, 
zebrada nas cores preta e amarela com rolo de medidas de no 
mínimo 185m (comprimento) x 7cm (largura). 

UN 200 6,90 1.380,00 

26 

LUVA DESCARTÁVEL – Luva, material 100% nitrile, tamanho 
grande, características adicionais sem pó, antiderrapante, 
esterilidade estéril, tipo ambidestra, descartável. Caixa com 100 
(cem) unidades.  

CX 1.900 20,82 39.558,00 

27 

MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara cirúrgica descartável, 
semifacial, descartavel, com três camadas de proteção, sendo a 
interna em material hipoalérgico, confeccionada com não tecido, 
com gramatura mínima de 30g/m², com clip nasal embutido que 
permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em 
alumínio suave e flexível, não traumatizante, inodora, tiras 
costuradas com solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas de 
cola e que apresentem eficiência de filtração bacteriana (e.f.b.), 
para partículas de 1.0 micron, acima de 95%. Embalagem em caixa 
tipo dispenser-box com 50 unidades. Na Embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, n° de Registro ou isenção no Ministerio da 
Saúde. Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades 

CX 1.900 6,60 12.540,00 

28 

DESINFETANTE - Desinfetante de nível intermediário, detergente 
e desodorizante de alto desempenho, indicado para área 
hospitalar e todas as áreas que buscam por limpeza eficiente e 
desinfecção em uma única operação. Formulado à base de 
Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, 
ativos bactericidas que proporcionam alto desempenho em um 
amplo espectro de microrganismos, elimina 99,999% de 
microrganismos da superfície. O desinfetante foi especialmente 
desenvolvido pensando nas dificuldades encontradas na área 
hospitalar em relação as bactérias super resistentes e surto 
ocasionados por elas.  GL 100 6,20 620,00 
Características físico- química 

Aparência: Líquido Transparente 

Cor: Incolor 

Odor: Característico 

PH: 2,0 - 3,0 

Princípio ativo bactericida: Peróxido de Hidrogênio 4,25% e 
Cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio, Cloreto de didecil 
dimetil amônio 5,6%. 

Composição 

Água, tensoativo não-iônico, acidificante e ativos 

TOTAL GERAL R$ 914.428,00 
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5.1. Valor global total estimado será de R$ 914.428,00 (novecentos e catorze mil quatrocentos e vinte oito reais); 

 

5.2. O pagamento deverá ser efetuado à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura com a efetiva confirmação da aquisição do produto, contendo o devido atesto do Gestor do 

contrato e das seguintes certidões/documentos: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 

à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), FGTS e a 

Situação perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

 

5.3. Os preços ajustados para a execução do objeto deste Termo de Referência serão fixos e irreajustáveis, salvo em 

casos de reequilíbrio econômico financeiro;  

 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse 

fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária; 

 

5.5. Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição do item, bem como a quantidade, o preço unitário e o preço 

total; 

 

5.6. Na nota fiscal/fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da conta 

corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante naquele documento; 

 

5.7. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato; 

 

5.8. A Administração Municipal efetuará as retenções tributárias obrigatórias. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

  

6.1. Nos termos do art. 48, I da Lei Complementar nº 123/2006, os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 

6.2. Nos itens de contratação acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme o art. 48, III, da mesma Lei, a 

Administração deverá estabelecer, em certames para aquisições de bens de natureza divisível, cota de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Cooperativas. 
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6.3. Inclui-se na discricionariedade do administrador o estabelecimento de percentual adequado dentro da faixa 

fixada pela lei. Assim, tal gradação deve considerar a necessidade de fomentar microempresas e empresas de 

pequeno porte e, ao mesmo tempo, assegurar a eficiência das contratações públicas; 

 

6.4.  Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 

principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 

colocado da cota principal. 

 

7. DO LOCAL DE ENTREGA 

 

7.1. O fornecimento dos itens constantes neste Termo de Referência deverá ser entregue conforme solicitação da 

Secretaria de Educação e ordem de Fornecimento emitida, nota de empenho ou instrumento equivalente pelo 

setor competente, em até 05 (cinco) dias úteis; 

7.2. Os produtos deverão ser entregues acondicionados, em embalagens lacradas e identificadas em perfeitas 

condições de armazenagem; 

 

7.3. Os itens constantes neste Termo serão entregues na sede da Secretaria de Educação do Município de Paulista, 

situada à Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Centro – Paulista – PE, ou em local indicado pelo órgão, no 

horário das 08h às 16h. 

 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável caso 

houver interesse da Administração Pública Municipal, para obtenção de preço ou condições mais vantajosas; 

 

8.2.   A CONTRATADA também não poderá transferir este contrato no todo ou em parte, sem obter consentimento 

por escrito da CONTRATANTE. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

9.1. Executar fielmente o objeto do Instrumento de Contrato, segundo o acordo pactuado e a legislação pertinente, 

observando às especificações constantes neste Termo de Referência, dentro do prazo do prazo estabelecido e 

da vigência estipulada neste instrumento; 

 

9.2. Permitir o livre acesso dos representantes designados pelo Município, possibilitando a fiscalização ou auditoria 

dos trabalhos e documentos a qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente ao acordo, bem assim 

os órgãos de controle externo; 
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9.3. Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas, realizadas para a execução do Acordo, em 

conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; 

 

9.4. Assumir as responsabilidades decorrentes das ações a ela atribuídas neste Termo de Referência; 

 

9.5. Apresentar, a qualquer tempo, ainda que depois do término do contrato sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE ou por seus órgãos de controle interno e externo esclarecimentos acerca da boa e regular 

aplicação dos possíveis recursos recebidos; 

 

 

9.6. Manter a disposição do CONTRATANTE e dos Órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, os documentos de despesas, emitidos normalmente e identificado com o número do contrato; 

 

9.7. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

 

9.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

 

9.9. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

 

9.10. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como 

impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a prestação dos serviços objeto deste Termo. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

 

10.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

 

10.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no material 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

10.4. Comunicar oficialmente à Contratada, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 
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10.5. Comunicar formalmente à Contratada, através de correspondências ou aditivos contratuais, sempre que 

houver alterações e informações que possam modificar itens do contrato originalmente pactuado; 

 

10.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a aplicação de 

penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 

 

10.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

10.8. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na forma prevista 

no art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 

 

10.9. Exigir o cumprimento de trgisodos os compromissos assumidos pela Contratada; 

 

10.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto à 

aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato; 

 

10.11. Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02; 

 

10.12. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos materiais 

necessários ao cumprimento do objeto contratado; 

 

10.13. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou 

preposto da Contratada; 

 

10.14. Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao pagamento dos materiais 

fornecidos; 

 

10.15. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

10.16. Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues fora das especificações constantes na proposta da 

Contratada; 

 

10.17. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

 

10.18. Verificar, por ocasião do pagamento, a regularidade da Contratada junto à Seguridade Social (INSS), Caixa 

Econômica Federal (FGTS), Justiça do trabalho, Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal;  
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10.19. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

11.  AMOSTRAS 

  

A empresa contratada deverá apresentar amostra do material para análise e aprovação técnica. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

13. FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

 

 

Paulista, 17 de setembro de 2021. 

 

 

 

JAQUELINE MOREIRA DA SILVA 

Secretária de Educação 

Portaria nº 005/2021 
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ANEXO II 

 

FOTOS E EXEMPLOS 

 

 

 

                      1. MÁSCARA 3D                                                                                         2. BORRIFADOR 

 

 

                         

                3.  PROTETOR FACIAL - tipo FACE SHIELD                        4.  DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL - PEDAL 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À: Prefeitura Municipal do Paulista 

 A/C: Sr.(a) Pregoeiro(a) 

 

REF. PROCESSO Nº 140/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021. 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de aquisição de materiais de higiene, limpeza e de equipamentos de 

proteção individual (EPI) para o enfrentamento do Covid-19, atendendo às demandas das unidades de ensino da Rede 

Pública Municipal do Paulista-PE. de acordo com as especificações técnicas constantes do ANEXO I – Termo de Referência 

do edital, conforme valores abaixo: 

 

TABELA 1 -  ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E COTA RESERVADA (25%) 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID. 
QTD. DA 

COTA 
EXLUSIVA 

QTD. DA 
COTA 

RESERVADA 
(25%) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 

PROTETOR FACIAL - tipo FACE 
SHIELD, rígido, sem coroa, visor de 
PET G, transparente e armação 
confeccionada em Polipropileno de 
alta densidade, com as seguintes 
características: máscara de 
proteção, tipo face shield; rígida 
(reutilizável) e ajustável; 
higienizável com álcool 70% INPM; 
visor em Petg, tiara ajustável, sem 
coroa; espessura min do visor 
0,5mm, altura min do visor 240mm, 
largura min do visor 240mm; ajuste 
por pinos ou catraca, distância 
entre face e tiara de 5 cm para 
permitir uso de óculos; 
características: leve, atóxico, 
inodoro, reciclável e resistente. 
pode ser lavado com água e sabão e 
ser higienizado com álcool em gel. 

 UN 21.984 N/A   

2 

ÁLCOOL EM GEL, à base de álcool 
para higienização, a 70º INPM, com 
ação antisséptica, sem enxague, 
prazo de validade: 24 meses a partir 
da data de entrega na Secretaria de 
Educação. Produto pronto para uso, 
específico para higienização de 
mãos, tipo hidratado, combinado 

 GL 1.900 N/A   
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com agentes hidratantes e 
emolientes. Deverá conter: número 
de lote data de fabricação, validade 
e número de registro na ANVISA / 
Ministério da Saúde.Validade 
mínima: 01 (um) ano a partir do 
recebimento definitivo do material. 
Galão com 05 (cinco) litros. 

3 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 
INPM – Desinfetante hospitalar, 
líquido incolor, límpido e volátil com 
odor característico. Apresentação 
em embalagem plástica e tampa de 
rosca, contendo 1 (um) litro, 
original com perfeita vedação que 
deverá conter: número de lote data 
de fabricação, validade e número de 
registro na ANVISA/Ministério da 
Saúde.Validade mínima: 01 (um) 
ano a partir do recebimento 
definitivo do material. Embalagem 
com 1 litro. 

 UN 9.500 N/A   

4 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 
INPM – Desinfetante hospitalar, 
líquido incolor, límpido e volátil com 
odor característico. Apresentação 
em embalagem plástica(galão) e 
tampa de rosca, contendo 5 (cinco) 
litros, original com perfeita vedação 
que deverá conter: número de lote 
data de fabricação, validade e 
número de registro na 
ANVISA/Ministério da 
Saúde.Validade mínima: 01 (um) 
ano a partir do recebimento 
definitivo do material. Galão com 
5(cinco) litros 

 GL 1.900 N/A   

5 

BORRIFADOR / PULVERIZADOR – 
Em plástico; bico com jato 
regulável; reservatório com corpo 
transparente. Tipo: Doméstico. 
Capacidade mínima do reservatório: 
450 ml. 
Sistema de acionamento: Gatilho. 
Similar a marca: NOBRE 

 UN 500 N/A   

6 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL – 
Personalizada; tamanho adulto; em 
tecido 100% algodão; formato 3D; 
anatómica; com DUPLA camada de 
tecido lavável e reutilizável, 
bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, suor 
e gotículas entrem em contato com 
a boca e nariz; costura reforçada. 
Tipo de fixação: elásticos que 

 UN N/A 6.134   

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 140/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 
   

  

 

 

 

CNPJ: 10.408.839/0001-17  

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 - Fone: (81) 9.9635-0371 
E-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 52 de 80 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

prendem atrás das orelhas. Cor: 
Branca. Medidas: 26,5x15,5cm 
(LxA). LOGOMARCA: em policromia, 
na lateral medindo 5x5cm (LxA), 
conforme modelo ser definido pela 
Secretaria de Educação. 

7 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL INFANTIL 
– Personalizada; tamanho infantil; 
em tecido 100% algodão; formato 
3D; anatómica; com DUPLA camada 
de tecido lavável e reutilizável, 
bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, suor 
e gotículas entrem em contato com 
a boca e nariz; costura reforçada. 
Tipo de fixação: elásticos que 
prendem atrás das orelhas. Cor: 
Branca. Medidas: 20x12cm (LxA). 
LOGOMARCA: em policromia, na 
lateral medindo 5x5cm (LxA), 
conforme modelo ser definido pela 
Secretaria de Educação. 
Apresentação: Pacotes contendo 01 
(uma) unidade. 

 UN N/A 10.354   

8 

 MÁSCARA DESCARTÁVEL – 
Identificação: N 95 com Carvão 
ativado; formato: Concha ou 
dobravel; Camadas: 4 camadas; 
materiaprima: fibra sintética; 
Gramatura: não aplicavel; Filtro: 
filtro PFF2; tipo Fixação: elástico; 
Ajuste nasal: sim; esteril: Nao; 
complementação da especificação: 
mascara com ou sem válvula de 
exalação. Confeccionada com 2 
Camadas de fibra sintetica, 1 
Camada de filtro e 1 camada de 
carvao ativado. Inodora, 
Hipoalergenica. Embalagem 
Individual, com dados de 
Identificacao, data de Fabricação e 
de validade, número do lote. 
Registro na Anvisa. 

 UN 4.500 N/A   

9 

PAPEL TOALHA INODORO – Extra-
branco, sem impurezas, textura 
parelha, não Alérgico, interfolhadas 
em pacotes com 1000 folhas, no 
formato 20 x 21 cm, a fabricação do 
papel deve ter certificação do 
cerflor. Pacotes com 1000 folhas. 

 PCT 4.000 N/A   

10 

TOTEN COM DISPENSER PARA 
ÁLCOOL EM GEL – com 
acionamento via pedal e 
reservatório recarregável com 
capacidade mínima de 3 (três) 

 UN 80 N/A   
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litros, com as seguintes 
especificações: 
-Personalizado com logomarca da 
Prefeitura da Cidade do Paulista, 
impressa digitalmente em local 
visível e destacado no toten;  
-Possuir pistão e pedal 
antiderrapante em metal com 
pintura anticorrosiva; Possuir 
estabilidade em posição normal e 
durante seu uso;  
-Possuir altura mínima 1m e 
máxima de 1,2m, com disparador 
de saída do álcool posicionado a 
uma altura entre 90cm e 100cm.;  
-Dispenser com jato de 1ml a 2ml 
por acionamento;  
-Pode ser fabricado utilizando-se os 
seguintes materiais, podendo 
conjugá-los, conforme expertise do 
fornecedor: Aço Inox, Alumínio, PVC 
E/OU Material plástico altamente 
resistente, Metal galvanizado 
(antiferrugem);  
-Lavável e higienizável; 
-Estrutura robusta resistente a 
impactos provenientes de tombos 
acidentais do equipamento durante 
seu uso;  
-Base antiderrapante nivelada. 
Deverá possuir as informações de 
utilização e de identificação das 
partes (pedal e disparador de saída 
do álcool) visíveis no totem. 
Garantia mínima de 6 meses. 

11 

SABONETE LÍQUIDO – Perolado, 
fragrância erva doce, com registro 
ANVISA – AVNS/MS 343/05. Prazo 
de validade mínima de 12 meses a 
contar da data da entrega. Marca 
de referência: PREMISSE PREMIUM. 
Galão com 05(cinco) litros 

 GL 1.900 N/A   

12 

DISPENSER HIGIENIZADOR – 
SABONETEIRA PARA SABONETE 
LÍQUIDO - Saboneteira para 
sabonete líquido com reservatório 
com capacidade  de 500 ml a 800 
ml, com refil, fixação em parede 
(superfície lisa). Dispenser 
higienizador\, material: plástico abs, 
tipo fixação: parede, cor: branca, 
aplicação: mãos, características 
adicionais: visor frontal para álcool 
gel ou sabonete líquido 

 UN 350 N/A   
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13 

DISPENSER DE PAPEL TOALHA – 
Dispenser de papel toalha, branco, 
até três dobras, uso em superfície 
lisa ou azulejo. 

 UN 200 N/A   

14 

TAPETE SANITIZANTE – GRANDE – 
Tapete sanitizante preto; 
dimensões:  90cm x 1,5m, em vinil 
(pvc) com borda vedante, 
espessura: pelo menos 10mm, 
antiderrapante e anti chama. 

 UN 150 N/A   

15 

TAPETE SANITIZANTE – PEQUENO – 
Tapete sanitizante preto; 
dimensões:  40cm x 60cm, em vinil 
(pvc) com borda vedante, 
espessura: pelo menos 10mm, 
antiderrapante e anti chama. 

 UN 200 N/A   

16 

LAVATÓRIO PLÁSTICO – lavatório 
plástico com válvula e capacidade 
para 3,8 litros – 36x 28 cm – cor 
branco. Modelo similar as marcas: 
ASTRA, HERC ou METASUL. 

 UN 200 N/A   

17 

TORNEIRA DE BANCADA – Torneira 
para lavatório tipo mesa/bancada 
em PVC, bitola 1/2”. Modelo similar 
as marcas:ASTRA, HERC ou VIQUA. 

 UN 200 N/A   

18 

PAPEL HIGIÊNICO – Papel higiênico 
para dispenser: 10 cm de largura e 
300 metros de comprimento. 
Especificações: Papel higiênico 
branco rolo 300 metros, papel 
higiênico branco, 100% fibras 
Naturais, não reciclado, picotado, 
grofrado, com relevo, folha simples 
100%, neutro, de 1ª qualidade. A 
Embalagem deve oferecer boa 
visibilidade do produto. 

 RL 12.500 N/A   

19 

DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO – 
Dispenser papel higiênico, material 
base: plástico ABS, material tampa: 
acrílico cristal, tipo: de parede, 
cor:branco, características 
adicionais: visor transparente, 
serrilhador, rolo de até 500 m, 
altura:30 cm, largura:27 cm, 
profundidade: 13,5cm 

 UN 360 N/A   

20 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade 
100 litros, Reforçado, não 
transparente, medindo 
aproximadamente 75 x 90 cm , 
mínimo de 12 micras, fabricados 
com resinas termoplásticas de alta 
resistência, compatível com a sua 
capacidade para acondicionamento 
de resíduos comuns. Devendo estar 
em conformidade com as normas 

 PCT 1.300 N/A   
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da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, 
apresentado no pacote Com 100 
unidades. 

21 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade, 
200 litros, Reforçado, não 
transparente, medindo 
aproximadamente 90cm x 110cm 
de altura , mínimo de 12 micras, 
fabricados com resinas 
termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade 
para acondicionamento de resíduos 
comuns. Devendo estar em 
conformidade com as normas da 
ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, 
apresentado no pacote com 100 
unidades. 

 PCT 1.300 N/A   

22 

SACO DE LIXO PRETO – Capacidade 
40 litros, não transparente, 
medindo aproximadamente 60 x 65 
cm , mínimo de 12 micras, 
fabricados com resinas 
termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade 
para acondicionamento de resíduos 
comuns. Devendo estar em 
conformidade com as normas da 
ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, 
apresentado no pacote com 100 
unidades. 

 PCT 1.500 N/A   

23 

AGUA SANITÁRIA – Alvejante 
bactericida com cloro ativo, para 
limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azuleijos, ralos, lixeiras, 
banheiros. Líquido transparente, 
teor cloro ativo:varia de 2 a 2,50%, 
classe corrosivo: classe 8, número 
risco:85, risco saúde:3, 
corrosividade:1, peso molecular 
cloro:74,50, densidade:de 1,20 a 1 
g/l, cor:incolor, aplicação:lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Galão de 5 litros.     

 GL 5.000 N/A   

24 

AGUA SANITARIA – Frasco de 1 litro 
- alvejante bactericida com cloro 
ativo, para limpeza e desinfecção de 
pisos, paredes, azuleijos, ralos, 
lixeiras, banheiros. Líquido 
transparente, teor cloro ativo:varia 
de 2 a 2,50%, classe corrosivo: 
classe 8, número risco:85, risco 
saúde:3, corrosividade:1, peso 

 FR 26.500 N/A   
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molecular cloro:74,50, 
densidade:de 1,20 a 1 g/l, cor: 
incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 
pias.  Frasco de 1 litro. 

25 

FITA SINALIZAÇÃO – Faixa / fita de 
sinalização em polietileno, zebrada 
nas cores preta e amarela com rolo 
de medidas de no mínimo 185m 
(comprimento) x 7cm (largura). 

 UN 200 N/A   

26 

LUVA DESCARTÁVEL – Luva, 
material 100% nitrile, tamanho 
grande, características adicionais 
sem pó, antiderrapante, 
esterilidade estéril, tipo ambidestra, 
descartável. Caixa com 100 (cem) 
unidades. 

 CX 1.900 N/A   

27 

MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara 
cirúrgica descartável, semifacial, 
descartavel, com três camadas de 
proteção, sendo a interna em 
material hipoalérgico, 
confeccionada com não tecido, com 
gramatura mínima de 30g/m², com 
clip nasal embutido que permita 
ajuste adequado ao contorno do 
rosto, produzido em alumínio suave 
e flexível, não traumatizante, 
inodora, tiras costuradas com solda 
eletrônica, bordas bem acabadas, 
isentas de cola e que apresentem 
eficiência de filtração bacteriana 
(e.f.b.), para partículas de 1.0 
micron, acima de 95%. Embalagem 
em caixa tipo dispenser-box com 50 
unidades. Na Embalagem devera 
estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, n° de 
Registro ou isenção no Ministerio 
da Saúde. Unidade de 
fornecimento: caixa com 50 
unidades 

 CX 1.900 N/A   

28 

DESINFETANTE - Desinfetante de 
nível intermediário, detergente e 
desodorizante de alto desempenho, 
indicado para área hospitalar e 
todas as áreas que buscam por 
limpeza eficiente e desinfecção em 
uma única operação. Formulado à 
base de Quaternário de Amônio de 
5ª geração e Peróxido de 
Hidrogênio, ativos bactericidas que 
proporcionam alto desempenho em 
um amplo espectro de 

 GL 100 N/A   
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microrganismos, elimina 99,999% 
de microrganismos da superfície. O 
desinfetante foi especialmente 
desenvolvido pensando nas 
dificuldades encontradas na área 
hospitalar em relação as bactérias 
super resistentes e surto 
ocasionados por elas. 
Características físico- química: 
Aparência: Líquido Transparente 
Cor: Incolor 
Odor: Característico 
PH: 2,0 - 3,0 
Princípio ativo bactericida: Peróxido 
de Hidrogênio 4,25% e Cloreto de 
cocobenzil alquil dimetil amônio, 
Cloreto de didecil dimetil amônio 
5,6%. 
Composição: 
Água, tensoativo não-iônico, 
acidificante e ativos. 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL (R$)  

 

TABELA 2 - ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIAL - 75%) 

ITEM 
ITEM 

REFERENTE 
NA TABELA 1 

DESCRIÇÃO  MARCA UNID. 

QTD. DA 
COTA 

PRINCIPAL 
(75%) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

29 6 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL – 
Personalizada; tamanho adulto; 
em tecido 100% algodão; 
formato 3D; anatómica; com 
DUPLA camada de tecido 
lavável e reutilizável, bloqueia 
efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, 
suor e gotículas entrem em 
contato com a boca e nariz; 
costura reforçada. Tipo de 
fixação: elásticos que prendem 
atrás das orelhas. Cor: Branca. 
Medidas: 26,5x15,5cm (LxA). 
LOGOMARCA: em policromia, 
na lateral medindo 5x5cm 
(LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de 
Educação. 
Apresentação: Pacotes 
contendo 01 (uma) unidade. 

 UN 18.403   

30 7 
MÁSCARA REUTILIZÁVEL 
INFANTIL – Personalizada; 
tamanho infantil; em tecido 

 UN 31.061   
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100% algodão; formato 3D; 
anatómica; com DUPLA camada 
de tecido lavável e reutilizável, 
bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, 
suor e gotículas entrem em 
contato com a boca e nariz; 
costura reforçada. Tipo de 
fixação: elásticos que prendem 
atrás das orelhas. Cor: Branca. 
Medidas: 20x12cm (LxA). 
LOGOMARCA: em policromia, 
na lateral medindo 5x5cm 
(LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de 
Educação. 
Apresentação: Pacotes 
contendo 01 (uma) unidade. 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL (R$)  

 

Valor total anual após a incidência da taxa R$ (por extenso) 

 

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura. 

 

Declaramos que em nosso preço ofertado estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita execução do 

objeto, tais como: mão de obra,  materiais,  equipamentos,  custos de deslocamento,  encargos  sociais,  fiscais  e  

previdenciários, impostos,  taxas,  combustíveis,  administração,  seguro  e quaisquer  outros  insumos necessários  a   

assegurar   adequada  execução  dos   serviços   objeto  desta   contratação, conforme especificações constantes do edital e 

seus anexos. 

 

Declaramos que a proponente  é  uma  empresa  enquadrada  como  Microempresa  ou  Empresa  de Pequeno Porte, 

conforme Certidão de Enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

  

Declaramos que cumpriremos todas as demais condições e requisitos estabelecidos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 

020/2021 e seus anexos, bem como as da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/08, Lei Complementar nº 

123/06, Lei Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual nº 45.140/17 e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente 

as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

Cidade, UF, data 

____________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
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Nome do representante legal 

Cargo/função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES DE IDADE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 140/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 
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endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no REF. PROCESSO Nº 140/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, a(o) (NOME COMPLETO 

DO CONCORRENTE)............................................................, CNPJ/CPF................................, sediada 

(o).................................................(ENDEREÇO COMPLETO), declara(amos), sob as penas da lei, que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VI 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARANTES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

 

REF. PROCESSO Nº 140/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021. 

 

 

A empresa____________________________, inscrita no CNPJ nº______________________, por intermédio de seu (sua) 

representante legal o (a) Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº___________e 

do CPF nº_____________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de habilitação no processo supracitado, a inexistência no 

quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal do Paulista-

PE, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes 

políticos. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

 

REF. PROCESSO Nº 140/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021. 

 

 

 

A empresa_________________, inscrita no CNPJ nº______________________, por intermédio de seu (sua) representante 

legal o (a) Sr.(a)______________________________portador da Carteira de Identidade n.º______________, vem, pela 

presente, declarar que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das sanções previstas nos incisos III e IV, 

do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, e que não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e 

contratar com a Administração Pública,  bem como se compromete a comunicar qualquer fato superveniente à entrega dos 

documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública e de fato que venha a 

alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e capacidade econômico-

financeira, segundo exposto na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VIII 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
REF. PROCESSO Nº 140/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021. 

 
 
CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 
ENDEREÇO COMERCIAL: 
MUNICÍPIO: 
SIGLA:  
UP: 
CEP: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
CONTA CORRENTE Nº: 
CÓD. DO BANCO: 
 
NOME/Nº AGÊNCIA: 
NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
CARGO QUE OCUPA: 
ESTADO CIVIL: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
NACIONALIDADE: 
PROFISSÃO: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2021 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

HIGIENE, LIMPEZA E DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O 

ENFRENTAMENTO DO COVID-19, ATENDENDO ÀS 

DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DO PAULISTA-PE, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, DO OUTRO LADO A 

EMPRESA ___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

 

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/Nº - Centro – Paulista – 

PE, representada pela Secretária, Srª Jaqueline Moreira da Silva, brasileira, divorciada, professora, portadora da Cédula de 

Identidade nº 2399234 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 416.495.914-20, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (    )_______, E-mail: ____________, 

neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF 

nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominada 

CONTRATADA., têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 140/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas 

e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com 

observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos 

supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 

7.892/2013, Medida Provisória nº 1.047/2021, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no pregão, e da publicação em Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância 
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estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de 

direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão eletrônico do 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, elaborado pela pregoeira e equipe, instituída por meio da Portaria nº 1955/2021 do dia 

25/08/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, 

LIMPEZA E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 

ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO PAULISTA-PE, com 

todos os seus anexos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE 

ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO PAULISTA-PE, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades 

em conformidade com o termo de referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 

 

TABELA 1 -  ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E COTA RESERVADA (25%) 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID. 
QTD. DA 

COTA 
EXLUSIVA 

QTD. DA 
COTA 

RESERVADA 
(25%) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 

PROTETOR FACIAL - tipo FACE 
SHIELD, rígido, sem coroa, visor de 
PET G, transparente e armação 
confeccionada em Polipropileno de 
alta densidade, com as seguintes 

 UN 21.984 N/A   
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características: máscara de 
proteção, tipo face shield; rígida 
(reutilizável) e ajustável; 
higienizável com álcool 70% INPM; 
visor em Petg, tiara ajustável, sem 
coroa; espessura min do visor 
0,5mm, altura min do visor 240mm, 
largura min do visor 240mm; ajuste 
por pinos ou catraca, distância 
entre face e tiara de 5 cm para 
permitir uso de óculos; 
características: leve, atóxico, 
inodoro, reciclável e resistente. 
pode ser lavado com água e sabão e 
ser higienizado com álcool em gel. 

2 

ÁLCOOL EM GEL, à base de álcool 
para higienização, a 70º INPM, com 
ação antisséptica, sem enxague, 
prazo de validade: 24 meses a partir 
da data de entrega na Secretaria de 
Educação. Produto pronto para uso, 
específico para higienização de 
mãos, tipo hidratado, combinado 
com agentes hidratantes e 
emolientes. Deverá conter: número 
de lote data de fabricação, validade 
e número de registro na ANVISA / 
Ministério da Saúde.Validade 
mínima: 01 (um) ano a partir do 
recebimento definitivo do material. 
Galão com 05 (cinco) litros. 

 GL 1.900 N/A   

3 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 
INPM – Desinfetante hospitalar, 
líquido incolor, límpido e volátil com 
odor característico. Apresentação 
em embalagem plástica e tampa de 
rosca, contendo 1 (um) litro, 
original com perfeita vedação que 
deverá conter: número de lote data 
de fabricação, validade e número de 
registro na ANVISA/Ministério da 
Saúde.Validade mínima: 01 (um) 
ano a partir do recebimento 
definitivo do material. Embalagem 
com 1 litro. 

 UN 9.500 N/A   

4 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 
INPM – Desinfetante hospitalar, 
líquido incolor, límpido e volátil com 
odor característico. Apresentação 
em embalagem plástica(galão) e 
tampa de rosca, contendo 5 (cinco) 
litros, original com perfeita vedação 
que deverá conter: número de lote 
data de fabricação, validade e 
número de registro na 
ANVISA/Ministério da 

 GL 1.900 N/A   
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Saúde.Validade mínima: 01 (um) 
ano a partir do recebimento 
definitivo do material. Galão com 
5(cinco) litros 

5 

BORRIFADOR / PULVERIZADOR – 
Em plástico; bico com jato 
regulável; reservatório com corpo 
transparente. Tipo: Doméstico. 
Capacidade mínima do reservatório: 
450 ml. 
Sistema de acionamento: Gatilho. 
Similar a marca: NOBRE 

 UN 500 N/A   

6 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL – 
Personalizada; tamanho adulto; em 
tecido 100% algodão; formato 3D; 
anatómica; com DUPLA camada de 
tecido lavável e reutilizável, 
bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, suor 
e gotículas entrem em contato com 
a boca e nariz; costura reforçada. 
Tipo de fixação: elásticos que 
prendem atrás das orelhas. Cor: 
Branca. Medidas: 26,5x15,5cm 
(LxA). LOGOMARCA: em policromia, 
na lateral medindo 5x5cm (LxA), 
conforme modelo ser definido pela 
Secretaria de Educação. 

 UN N/A 6.134   

7 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL INFANTIL 
– Personalizada; tamanho infantil; 
em tecido 100% algodão; formato 
3D; anatómica; com DUPLA camada 
de tecido lavável e reutilizável, 
bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, suor 
e gotículas entrem em contato com 
a boca e nariz; costura reforçada. 
Tipo de fixação: elásticos que 
prendem atrás das orelhas. Cor: 
Branca. Medidas: 20x12cm (LxA). 
LOGOMARCA: em policromia, na 
lateral medindo 5x5cm (LxA), 
conforme modelo ser definido pela 
Secretaria de Educação. 
Apresentação: Pacotes contendo 01 
(uma) unidade. 

 UN N/A 10.354   

8 

 MÁSCARA DESCARTÁVEL – 
Identificação: N 95 com Carvão 
ativado; formato: Concha ou 
dobravel; Camadas: 4 camadas; 
materiaprima: fibra sintética; 
Gramatura: não aplicavel; Filtro: 
filtro PFF2; tipo Fixação: elástico; 
Ajuste nasal: sim; esteril: Nao; 
complementação da especificação: 
mascara com ou sem válvula de 

 UN 4.500 N/A   
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exalação. Confeccionada com 2 
Camadas de fibra sintetica, 1 
Camada de filtro e 1 camada de 
carvao ativado. Inodora, 
Hipoalergenica. Embalagem 
Individual, com dados de 
Identificacao, data de Fabricação e 
de validade, número do lote. 
Registro na Anvisa. 

9 

PAPEL TOALHA INODORO – Extra-
branco, sem impurezas, textura 
parelha, não Alérgico, interfolhadas 
em pacotes com 1000 folhas, no 
formato 20 x 21 cm, a fabricação do 
papel deve ter certificação do 
cerflor. Pacotes com 1000 folhas. 

 PCT 4.000 N/A   

10 

TOTEN COM DISPENSER PARA 
ÁLCOOL EM GEL – com 
acionamento via pedal e 
reservatório recarregável com 
capacidade mínima de 3 (três) 
litros, com as seguintes 
especificações: 
-Personalizado com logomarca da 
Prefeitura da Cidade do Paulista, 
impressa digitalmente em local 
visível e destacado no toten;  
-Possuir pistão e pedal 
antiderrapante em metal com 
pintura anticorrosiva; Possuir 
estabilidade em posição normal e 
durante seu uso;  
-Possuir altura mínima 1m e 
máxima de 1,2m, com disparador 
de saída do álcool posicionado a 
uma altura entre 90cm e 100cm.;  
-Dispenser com jato de 1ml a 2ml 
por acionamento;  
-Pode ser fabricado utilizando-se os 
seguintes materiais, podendo 
conjugá-los, conforme expertise do 
fornecedor: Aço Inox, Alumínio, PVC 
E/OU Material plástico altamente 
resistente, Metal galvanizado 
(antiferrugem);  
-Lavável e higienizável; 
-Estrutura robusta resistente a 
impactos provenientes de tombos 
acidentais do equipamento durante 
seu uso;  
-Base antiderrapante nivelada. 
Deverá possuir as informações de 
utilização e de identificação das 
partes (pedal e disparador de saída 
do álcool) visíveis no totem. 
Garantia mínima de 6 meses. 

 UN 80 N/A   
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11 

SABONETE LÍQUIDO – Perolado, 
fragrância erva doce, com registro 
ANVISA – AVNS/MS 343/05. Prazo 
de validade mínima de 12 meses a 
contar da data da entrega. Marca 
de referência: PREMISSE PREMIUM. 
Galão com 05(cinco) litros 

 GL 1.900 N/A   

12 

DISPENSER HIGIENIZADOR – 
SABONETEIRA PARA SABONETE 
LÍQUIDO - Saboneteira para 
sabonete líquido com reservatório 
com capacidade  de 500 ml a 800 
ml, com refil, fixação em parede 
(superfície lisa). Dispenser 
higienizador\, material: plástico abs, 
tipo fixação: parede, cor: branca, 
aplicação: mãos, características 
adicionais: visor frontal para álcool 
gel ou sabonete líquido 

 UN 350 N/A   

13 

DISPENSER DE PAPEL TOALHA – 
Dispenser de papel toalha, branco, 
até três dobras, uso em superfície 
lisa ou azulejo. 

 UN 200 N/A   

14 

TAPETE SANITIZANTE – GRANDE – 
Tapete sanitizante preto; 
dimensões:  90cm x 1,5m, em vinil 
(pvc) com borda vedante, 
espessura: pelo menos 10mm, 
antiderrapante e anti chama. 

 UN 150 N/A   

15 

TAPETE SANITIZANTE – PEQUENO – 
Tapete sanitizante preto; 
dimensões:  40cm x 60cm, em vinil 
(pvc) com borda vedante, 
espessura: pelo menos 10mm, 
antiderrapante e anti chama. 

 UN 200 N/A   

16 

LAVATÓRIO PLÁSTICO – lavatório 
plástico com válvula e capacidade 
para 3,8 litros – 36x 28 cm – cor 
branco. Modelo similar as marcas: 
ASTRA, HERC ou METASUL. 

 UN 200 N/A   

17 

TORNEIRA DE BANCADA – Torneira 
para lavatório tipo mesa/bancada 
em PVC, bitola 1/2”. Modelo similar 
as marcas:ASTRA, HERC ou VIQUA. 

 UN 200 N/A   

18 

PAPEL HIGIÊNICO – Papel higiênico 
para dispenser: 10 cm de largura e 
300 metros de comprimento. 
Especificações: Papel higiênico 
branco rolo 300 metros, papel 
higiênico branco, 100% fibras 
Naturais, não reciclado, picotado, 
grofrado, com relevo, folha simples 
100%, neutro, de 1ª qualidade. A 
Embalagem deve oferecer boa 
visibilidade do produto. 

 RL 12.500 N/A   
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19 

DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO – 
Dispenser papel higiênico, material 
base: plástico ABS, material tampa: 
acrílico cristal, tipo: de parede, 
cor:branco, características 
adicionais: visor transparente, 
serrilhador, rolo de até 500 m, 
altura:30 cm, largura:27 cm, 
profundidade: 13,5cm 

 UN 360 N/A   

20 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade 
100 litros, Reforçado, não 
transparente, medindo 
aproximadamente 75 x 90 cm , 
mínimo de 12 micras, fabricados 
com resinas termoplásticas de alta 
resistência, compatível com a sua 
capacidade para acondicionamento 
de resíduos comuns. Devendo estar 
em conformidade com as normas 
da ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, 
apresentado no pacote Com 100 
unidades. 

 PCT 1.300 N/A   

21 

SACO DE LIXO PRETO – capacidade, 
200 litros, Reforçado, não 
transparente, medindo 
aproximadamente 90cm x 110cm 
de altura , mínimo de 12 micras, 
fabricados com resinas 
termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade 
para acondicionamento de resíduos 
comuns. Devendo estar em 
conformidade com as normas da 
ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, 
apresentado no pacote com 100 
unidades. 

 PCT 1.300 N/A   

22 

SACO DE LIXO PRETO – Capacidade 
40 litros, não transparente, 
medindo aproximadamente 60 x 65 
cm , mínimo de 12 micras, 
fabricados com resinas 
termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade 
para acondicionamento de resíduos 
comuns. Devendo estar em 
conformidade com as normas da 
ABNT, NBR 
9190/9191/9195/13055/10356, 
apresentado no pacote com 100 
unidades. 

 PCT 1.500 N/A   

23 

AGUA SANITÁRIA – Alvejante 
bactericida com cloro ativo, para 
limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azuleijos, ralos, lixeiras, 

 GL 5.000 N/A   
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banheiros. Líquido transparente, 
teor cloro ativo:varia de 2 a 2,50%, 
classe corrosivo: classe 8, número 
risco:85, risco saúde:3, 
corrosividade:1, peso molecular 
cloro:74,50, densidade:de 1,20 a 1 
g/l, cor:incolor, aplicação:lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Galão de 5 litros.     

24 

AGUA SANITARIA – Frasco de 1 litro 
- alvejante bactericida com cloro 
ativo, para limpeza e desinfecção de 
pisos, paredes, azuleijos, ralos, 
lixeiras, banheiros. Líquido 
transparente, teor cloro ativo:varia 
de 2 a 2,50%, classe corrosivo: 
classe 8, número risco:85, risco 
saúde:3, corrosividade:1, peso 
molecular cloro:74,50, 
densidade:de 1,20 a 1 g/l, cor: 
incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 
pias.  Frasco de 1 litro. 

 FR 26.500 N/A   

25 

FITA SINALIZAÇÃO – Faixa / fita de 
sinalização em polietileno, zebrada 
nas cores preta e amarela com rolo 
de medidas de no mínimo 185m 
(comprimento) x 7cm (largura). 

 UN 200 N/A   

26 

LUVA DESCARTÁVEL – Luva, 
material 100% nitrile, tamanho 
grande, características adicionais 
sem pó, antiderrapante, 
esterilidade estéril, tipo ambidestra, 
descartável. Caixa com 100 (cem) 
unidades. 

 CX 1.900 N/A   

27 

MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara 
cirúrgica descartável, semifacial, 
descartavel, com três camadas de 
proteção, sendo a interna em 
material hipoalérgico, 
confeccionada com não tecido, com 
gramatura mínima de 30g/m², com 
clip nasal embutido que permita 
ajuste adequado ao contorno do 
rosto, produzido em alumínio suave 
e flexível, não traumatizante, 
inodora, tiras costuradas com solda 
eletrônica, bordas bem acabadas, 
isentas de cola e que apresentem 
eficiência de filtração bacteriana 
(e.f.b.), para partículas de 1.0 
micron, acima de 95%. Embalagem 
em caixa tipo dispenser-box com 50 
unidades. Na Embalagem devera 
estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de 

 CX 1.900 N/A   
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fabricação, prazo de validade, n° de 
Registro ou isenção no Ministerio 
da Saúde. Unidade de 
fornecimento: caixa com 50 
unidades 

28 

DESINFETANTE - Desinfetante de 
nível intermediário, detergente e 
desodorizante de alto desempenho, 
indicado para área hospitalar e 
todas as áreas que buscam por 
limpeza eficiente e desinfecção em 
uma única operação. Formulado à 
base de Quaternário de Amônio de 
5ª geração e Peróxido de 
Hidrogênio, ativos bactericidas que 
proporcionam alto desempenho em 
um amplo espectro de 
microrganismos, elimina 99,999% 
de microrganismos da superfície. O 
desinfetante foi especialmente 
desenvolvido pensando nas 
dificuldades encontradas na área 
hospitalar em relação as bactérias 
super resistentes e surto 
ocasionados por elas. 
Características físico- química: 
Aparência: Líquido Transparente 
Cor: Incolor 
Odor: Característico 
PH: 2,0 - 3,0 
Princípio ativo bactericida: Peróxido 
de Hidrogênio 4,25% e Cloreto de 
cocobenzil alquil dimetil amônio, 
Cloreto de didecil dimetil amônio 
5,6%. 
Composição: 
Água, tensoativo não-iônico, 
acidificante e ativos. 

 GL 100 N/A   

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL (R$)  

 

TABELA 2 - ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIAL - 75%) 

ITEM 
ITEM 

REFERENTE 
NA TABELA 1 

DESCRIÇÃO  MARCA UNID. 

QTD. DA 
COTA 

PRINCIPAL 
(75%) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

29 6 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL – 
Personalizada; tamanho adulto; 
em tecido 100% algodão; 
formato 3D; anatómica; com 
DUPLA camada de tecido 
lavável e reutilizável, bloqueia 
efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, 

 UN 18.403   
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suor e gotículas entrem em 
contato com a boca e nariz; 
costura reforçada. Tipo de 
fixação: elásticos que prendem 
atrás das orelhas. Cor: Branca. 
Medidas: 26,5x15,5cm (LxA). 
LOGOMARCA: em policromia, 
na lateral medindo 5x5cm 
(LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de 
Educação. 
Apresentação: Pacotes 
contendo 01 (uma) unidade. 

30 7 

MÁSCARA REUTILIZÁVEL 
INFANTIL – Personalizada; 
tamanho infantil; em tecido 
100% algodão; formato 3D; 
anatómica; com DUPLA camada 
de tecido lavável e reutilizável, 
bloqueia efetivamente 95% das 
partículas; impede que a saliva, 
suor e gotículas entrem em 
contato com a boca e nariz; 
costura reforçada. Tipo de 
fixação: elásticos que prendem 
atrás das orelhas. Cor: Branca. 
Medidas: 20x12cm (LxA). 
LOGOMARCA: em policromia, 
na lateral medindo 5x5cm 
(LxA), conforme modelo ser 
definido pela Secretaria de 
Educação. 
Apresentação: Pacotes 
contendo 01 (uma) unidade. 

 UN 31.061   

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL (R$)  

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

 

6.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

6.3 A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 140/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 
   

  

 

 

 

CNPJ: 10.408.839/0001-17  

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 - Fone: (81) 9.9635-0371 
E-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 75 de 80 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

 

7.1. A entrega dos itens constantes neste contrato deverá ser entregue conforme solicitação da Secretaria de Educação e 

ordem de Fornecimento emitida, nota de empenho ou instrumento equivalente pelo setor competente, em até 05 (cinco) 

dias úteis; 

 

7.2. Os produtos deverão ser entregues acondicionados, em embalagens lacradas e identificadas em perfeitas condições de 

armazenagem; 

 

7.3. Os produtos serão destinados aos seguintes locais: 

 

LOCAL ENDEREÇO 

SEDE da Secretaria de Educação do Município de Paulista 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Centro – 
Paulista – PE 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis das 08h00m às 16h00m. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado; 

 

8.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

 

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no material fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

8.4. Comunicar oficialmente à Contratada, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

 

8.5. Comunicar formalmente à Contratada, através de correspondências ou aditivos contratuais, sempre que houver 

alterações e informações que possam modificar itens do contrato originalmente pactuado; 

 

8.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a aplicação de penalidades por 

descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 

 

8.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

8.8. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na forma prevista no art. 

67, da Lei nº 8.666/1993; 
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8.9.  Exigir o cumprimento de trgisodos os compromissos assumidos pela Contratada; 

 

8.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de 

sanções, alterações e reajuste do contrato; 

 

8.11. Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02; 

 

8.12. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos materiais necessários ao 

cumprimento do objeto contratado; 

 

8.13. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto 

da Contratada; 

 

8.14. Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao pagamento dos materiais 

fornecidos; 

 

8.15. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

8.16. Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues fora das especificações constantes na proposta da 

Contratada; 

 

8.17. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

 

8.18. Verificar, por ocasião do pagamento, a regularidade da Contratada junto à Seguridade Social (INSS), Caixa Econômica 

Federal (FGTS), Justiça do trabalho, Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal;  

8.19. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Executar fielmente o objeto do Instrumento de Contrato, segundo o acordo pactuado e a legislação pertinente, 

observando às especificações constantes neste contrato, dentro do prazo do prazo estabelecido e da vigência estipulada 

neste instrumento; 
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9.2. Permitir o livre acesso dos representantes designados pelo Município, possibilitando a fiscalização ou auditoria dos 

trabalhos e documentos a qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente ao acordo, bem assim os órgãos de 

controle externo; 

 

9.3. Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas, realizadas para a execução do acordo, em 

conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; 

 

9.4. Assumir as responsabilidades decorrentes das ações a ela atribuídas neste contrato; 

 

9.5. Apresentar, a qualquer tempo, ainda que depois do término do contrato sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou 

por seus órgãos de controle interno e externo esclarecimentos acerca da boa e regular aplicação dos possíveis recursos 

recebidos; 

 

9.6. Manter a disposição do CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, os 

documentos de despesas, emitidos normalmente e identificado com o número do contrato; 

 

9.7. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao 

cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

 

9.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

 

9.9. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 

urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

 

9.10. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários a prestação dos serviços objeto deste Termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato. 

 

10.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o 

recebimento do objeto deste contrato e de acordo com a quantidade efetivamente entregue. 
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10.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no termo de referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

14.2  O CONTRATO poderá ser rescindido: 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93, atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 
14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se 

encontrar; 
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c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 
 

15.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal; 

 

15.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data notificação da rejeição: 0,3% (zero 

virgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10%(dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2%(dois por cento) do valor total contratado. 

 

15.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a MESMA INFRAÇÃO, cabendo a aplicação em DOBRO DAS MULTAS 

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

15.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

15.5 Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

15.6 Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

Pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
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15.7 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o § 1° do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

15.8 O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

Srª Jaqueline Moreira da Silva                                                                                                        Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária Municipal de Educação  
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