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ATENÇÃO 

 
 
SOLICITAMOS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR FAVOR, PREENCHER A 

RETIRADA DE EDITAL QUE SE ENCONTRA NA PÁGINA 

SEGUINTE E ENVIAR PARA O E-MAIL: 

licitacaovassouras@gmail.com. 

 

  



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

2 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 - SRP 

Registro de preço para Aquisição de material de limpeza e higiene para atender às 
Secretarias do Centro de Cidadania da Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ 

 

EXCLUSIVO PARA ME/MEI/EPP 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________ FAX: _____________________________ 

 

E.MAIL: ______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

 

RG DO REPRESENTANTE: __________________________ 

 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

DATA:_____/_____/___ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

3 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 - SRP 
Registro de preço para Aquisição de material de limpeza e higiene para atender às 

Secretarias do Centro de Cidadania da Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ 
EXCLUSIVO PARA ME/MEI/EPP 

 

E D I T A L 

1. INTRODUÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, por meio 

da sua Pregoeira Oficial nomeada pela Portaria nº 462/2018, torna público que, 

devidamente autorizado pela Ordenadora de Despesa, Secretária Municipal de 

Administração, Cecília Damascena Marques, na forma do disposto no processo 

administrativo n.º 4.719/2019, fará realizar, no dia 20 de Agosto de 2019, às 11:00 horas, 

através do portal compras governamentais, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que se 

regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, pelo Decreto 

Municipal 2638/2007, Decreto Municipal n.º 3950/2016, além das demais disposições 

legais aplicáveis e do disposto no presente edital. 

 

 1.1 Poderão participar desta licitação, empresasME/MEI/EPPcujo ramo 
de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não 
no Cadastro de Fornecedores, mantido pela PMV. 

 

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brno dia e hora indicados 
no item 3 deste Edital e conduzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de 
apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

 
1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por 
eventuaisimpugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas 
em todos os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
modificação não alterar a formulação das propostas. 

 
1.4 O edital se encontra disponível no endereço 
eletrônicowww.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser 
adquirido no site www.vassouras.rj.gov.br.Dúvidas também poderão ser dirimidas 
pelo telefone (24) 2471-9069. 

 

1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações 
acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos 
em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, diretamente no 
sistema, e também mediante confirmação de recebimento, no e-mail 
licitacaovassouras@gmail.comcontendo as seguintes informações: Razão Social 
da Empresa, nome completo da Pessoa Física no corpo do e-mail, CNPJ/CPF, 
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Telefone para Contato, Nome do Responsável pela empresa ou de quem 
solicitar a informação. 

 

1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário 
pelaequipe técnica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e, caso o pedido seja feito faltando 48 (quarenta e oito) 
horas para a realização do certame, o prazo será de até 24 (vinte e quatro 
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas. 

 

1.6 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento 
serão divulgados mediante nota, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.bre nositedomunicípio www.vassouras.rj.gov.br, 
ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das 
informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 

 

2.  OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente Pregão Eletrônicoé o Registro de preço para Aquisição de 
material de limpeza e higiene para atender às Secretarias do Centro de Cidadania da 
Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ, conforme as especificações contidas noTermo de 
Referência–AnexoI.  
 
2.2 Os itens objeto do registro de preços poderão ser adquiridos pelosÓRGÃOS 
GERENCIADORESe por outros Órgãos e Entidades da Administração Pública 
denominadosÓRGÃO ADERENTE OUCARONA, até o limite de 100% dos quantitativos 
inicialmente registrados, conforme Decreto Municipal 3950/2016. 
 
2.3 As quantidades dos itens indicadas no Termo de Referência consistem em mera 
estimativa e não implicam em obrigatoriedade de contratação, servindo como referencial 
para a elaboração das propostas dos licitantes. 
 
2.4 Os locais, formas e prazos de entrega dos objetos estão indicados no Termo de 
Referência.  
 
2.5 É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666, 
de 1993.  

 

3. PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PRAZO DE ENTREGA 

 

3.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,contados 

a partir da data de publicação da Ata. 

 

3.2Os quantitativos dos itens indicados noTermo de Referência (Anexo I)são meramente 

estimativos e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR. 

 

3.3 O prazo para entrega dos objetosserá de até 30dias a contar do recebimento da 

solicitação e da nota de Empenho dos mesmos, em conformidade com os quantitativos 
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requisitados, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo 

I). 

 

4. ABERTURA 

 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio 
daINTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) 
em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de 
acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme 
indicado abaixo: 

              

 Eventos  Dia  Mês  Ano  Horário  

 Início acolhimento das propostas 07   08  2019  11:00  
 Data da realização do Pregão 20   08  2019  11:00  
 Processo nº 4.719/2019    
        

 Tipo  Menor Preço Por Item    
           

 Prazo para impugnação  16/08/2019       

 Data da publicação 07/08/2019         

 Endereço Eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br  

 Número da licitação no portal  7/2019   
             

 Número UASG do Município 926938           
              
              

 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, 
queimpeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação 
ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 Os recursos necessários para as contratações decorrentes desta Ata de Registro 
de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho a 
seguir. 
 

Dotação Orçamentária: 02.02.122.0009.2011- 3390.30 

Fonte de Recursos: 0004 

 

 

6.TIPO DE LICITAÇÃO 

6.1 O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM, por 

Sistema de Registro de Preços. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1A participação neste Pregão é EXCLUSIVO para empresas ME/MEI/EPP,cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no Cadastro de 
Fornecedores, mantido pela PMV. 
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7.2 Não serão permitidasna licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, bem como nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/ 93.  

 

7.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 

no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.4  Um licitante ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços e, 

caso um licitante, participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

7.4.1Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica 

ou financeiramente a outra empresa. 

 

8. CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

8.1O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - 

Brasil. 

 
8.1.1 Poderão participar neste PREGÃO ELETRÔNICO 

asEmpresas que: 
 
8.1.1.1atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, 

inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 
deste Edital, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br e apresentem os 
documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 

 

8.1.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 
3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para 
empresas nacionais); 

 

8.1.1.3 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem 
interesse em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o 
seu cadastramento e sua habilitação junto ao SICAF DIGITAL. 
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8.1.1.4 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu 
credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes 
daabertura da sessão.Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, 
endereçofísico, telefone e endereço eletrônico (e-mail) 

 

8.1.1.5 As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, 
desde que no momento da habilitação, apresentem o Plano de Recuperação 
devidamente homologado pelo Juiz competente, na forma do Art. 58 e 165 da 
Lei n.º 11.101/2005.  

8.1.1.6 Não estejam sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias uma das outras; 

 

8.1.1.7 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal, nem estejam punidas com suspensão do direito de 
contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta. 

 

8.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem 
como a descritiva técnica constante do Termo de Referência no Anexo I do 
presente Edital.A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI 
atua comoÓrgão provedor do Sistema Eletrônico. 

 

8.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 
 

8.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao 
Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja 
sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 

8.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do 
procedimento licitatório. 

 

8.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um 
mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única 
proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de 
preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão 
rejeitadas pelo Comprador. 

 

8.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 
participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 
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8.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para 
participar deste processo licitatório. 

 

8.7 O credenciamento do licitante junto ao COMPRASNET implica na presunção 
desua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
 
9 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 Observado o disposto nos itens 7 e 8 deste edital, a participação neste 
pregãoeletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao COMPRASNET, 
pela digitação de sua senha privativa e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do COMPRASNET, no período 
compreendido entre a data de início e de encerramento do acolhimento das 
propostas. 
 
9.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
emseu nome no COMPRASNET, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances. 

 

9.3 Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante 
deverámanifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do COMPRASNET, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste 
edital. 

 

9.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no COMPRASNET durante 
asessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9.5 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do 
sistema eletrônico denominado CHAT. 

 

10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

10.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por 
meiodo COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido. 

 

10.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
propostaanteriormente apresentada. 

 

10.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 
2),somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de 
sua oferta final. 

 

10.1.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 
sendoadmitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um 
preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta licitação. 
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10.2 A proposta de preços englobará todas asdespesas relativas ao objeto do 
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 
considerada. 

 

10.3 O MEI/ME/EPP deverá apresentar declaração de que cumpre os 
requisitosprevistos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo 6 do Edital. 
 
10.3.1 A não apresentação da declaração de ME/MEI/EPP, prevista no item 
10.3, desclassificará a empresa, por ser exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
10.4 As propostas com preços superiores ao registrado na tabela constante no 
Anexo X do presente Edital (Critério de Aceitabilidade) poderão ser aceitas pelo 
Pregoeiro, no entanto, ao final da fase de lances não serão adjudicados os itens 
com os valores finais acima da referida tabela. 

 

10.5 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, 
sendodesconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 
condição não prevista neste Edital. 

 

10.6 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 
(sessenta)dias contados da data de abertura da sessão. 

 

10.6.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
doperíodo de validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e 
caso persista o interesse do MUNICÍPIO, este poderá solicitar a prorrogação da 
validade da proposta por igual prazo. 

 

11 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

11.1 A partir do horário previsto no subitem 4.1 deste Edital terá início a sessão 
deabertura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da 
análise da conformidade das propostas e início da disputa de preços, quando 
poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do COMPRASNET, sendo 
o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

 

11.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado,as suas regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do 
sistema. 

 

11.3 Só serão aceitos os lances cujos preços forem inferiores ao último 
ofertadopelo próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou 
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mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 

 

11.4 Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, 
emtempo real, do menor preço do lance registrado, vedada a identificação do 
licitante detentor do lance. 

 

11.5 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
doPregão Eletrônico, o COMPRASNET permanecerá acessível aos licitantes 
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

11.6 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos,a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes, através de aviso inserido em 
campo próprio do COMPRASNET (chat mensagem), divulgando, com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora para a reabertura da 
sessão. 

 

11.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso 
deencerramento aleatório dos lances, após o que transcorrerá período de até 
trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo COMPRASNET, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

11.7.1 Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade 
deenviar solicitação de cancelamento do seu lance durante a realização da 
etapa de lances da sessão pública, que poderá ser aceita ou não pelo Pregoeiro. 
Todavia, durante o transcurso do período randômico de disputa não será 
possível o encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances. 

 

11.8 Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade 
daproposta de preços de menor valor. 

 

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

12.1 O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

12.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o 
valordo preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no 
máximo, UMA casa após a vírgula. 

 

12.2 O Sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance 
deMENOR VALOR, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do 
MENOR lance ofertado e, ainda, negociação visando a suasubtração. 
 

12.3 O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando 
houverigualdade de valores entre as propostas de preços e quando não houver 
lances para definir o desempate. 



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

11 
 
 

 
 

12.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, 
oPregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. 

 

12.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 11.8 e/ou subitem 12.4 
desteEdital, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
menor valor. 

 

12.5 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão 
registradostodos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

 

12.6 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais 
deque não resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 
 

 

13. DA HABILITAÇÃO 
 

 

13.1 – Regras Gerais 
 

13.1.1Efetuados os procedimentos previstos no item 12 deste Edital, o 
licitantedetentor da proposta de preços ou do lance de menor valor deverá 
encaminhar osdocumentos exigidos para habilitação relacionados nos 
subitens seguintes, em meio digital pelos licitantes, em arquivo único, por 
meio de funcionalidade presente no sistema (upload - "enviar anexo"), no 
prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
Somente mediante autorizaçãodo Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 
sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail 
licitacaovassouras@gmail.com 
 
13.1.1.1 OS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU AUTENTICADOS deverão 
serentregues via correio, somente via SEDEX, ficando o fornecedor obrigado a 
enviarimediatamente após a postagem o comprovante da postagem (código 
derastreio) para o e-mail licitacaovassouras@gmail.com, valendo a data 
dapostagem para comprovação da tempestividade OU pessoalmente no 
seguinte endereço: Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, de 10 horas 
até 16 horas - SALA DA CPL, no prazo máximo de dois dias úteis contados do 
encerramento da etapa de aceitação da sessãopública: 

 

a) os documentos de habilitação previstos no item 13.2 a 13.7; 
 

b) a proposta de preços realinhada. (Anexo II) 
 

c) Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e que não se enquadrem em nenhuma das 
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hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da referida Lei Complementar, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 
(ANEXO VI), no caso de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual. 

 
13.1.1.1.1A não apresentação da declaração de ME/MEI/EPP, prevista no 

anexo VI, desclassificará a empresa, por ser exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

 
 

13.1.2.1Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 
dolicitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

13.1.2.1.1 SICAF;  
13.1.2.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –  
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
 União  
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
13.1.2.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 

13.1.2.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da 
União 
– TCU; 

 

13.1.2.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
 

13.1.2.2Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados 
nositens acima, com o registro de penalidade que impeça a sua participação em 
licitação ainda em vigor ou contratação futura, não poderá prosseguir no 
certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição. 

 

13.1.3 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante 
serádeclarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo ORDENADOR DE 
DESPESAS na hipótese de existência de recursos. 

 

13.1.4 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 13, o 
Pregoeiroexaminará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse 
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procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

13.2. Habilitação Jurídica 
 

13.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser 
apresentados,conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores.  
d) No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br.  
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  
g) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados 
nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, 
por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da 
administração, Lei Federal nº 10.406/2002;  
Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta 
Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de 
aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se 
tratando de sociedade cooperativa. 

 

13.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

13.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão 
serapresentados os seguintes documentos: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de Sócios e 
Administradores; 

 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 

 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 
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c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de 
Débitosrelativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que 
abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas aad, do 
parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
CertidãoPositiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com 
relação a débitos inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso, ou, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
CertidãoPositiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, apresentação da Certidão Negativa de Débitos com relação ao 
IPTU, e e da Procuradoria Geral do Município com relação a débitos inscritos em 
Dívida Ativa, quando for o caso ou, se for o caso, certidão comprobatória de que 
o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da 
CNDT. 

 
 

13.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempreendedor individual, 
microempresaou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a 
obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 

 
 

13.3.2.2 O MEI/ME/EPP deverão apresentar os documentos elencados 
naRegularidade Fiscal e Trabalhista deste Pregão Eletrônico, mesmo que 
apresentem alguma restrição; 

 

13.3.2.3Havendo alguma restriçãona  comprovação  da  regularidade  fiscal  
etrabalhista exigidas neste Edital, será (ão) assegurado(s) ao (s) 
microempreendedores individuais, à(s) microempresa(s) e empresa(s) de 
pequeno porte adjudicatária(s) deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), 
prorrogável por igual período, a critério da Administração municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

 
13.3.2.4 A nãoregularização da documentação, no prazo previsto no item 
13.3.2.3,implicará decadência do direito à(s) contratação (ões), sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para celebrá-la (em) a(s) contratação (ões), ou revogar a licitação. 

 

13.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 

13.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências e 
concordatas expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

13.4.1.1 As certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da 
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na 
Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 
falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

 

13.4.1.1.1 Ficam dispensadas da apresentação da certidão do item 13.4.1.1, as 
empresa sediadas nos Estados onde a certidão de falências é emitida pelo 
Tribunal de Justiça e engloba a distribuição em todas as comarcas do Estado. 

 

13.4.2 As empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial 
deverão apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo 
competente. 

 

 

13.5 Qualificação Técnica 
 

13.5.1 Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica, 
que comprove que a empresa licitante tenha fornecido objeto compatível com o 
licitado, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

13.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal 

 

13.6.1Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo V, 
deque não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. 

 

13.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pelo pregoeiro. 
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13.9 Não serão aceitos protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação de 
documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos. 

 

13.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a 
documentação indicada neste item, será desclassificado e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

 

13.11 – Do Prazo de Validade das Certidões 
 

13.11.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo 
esseprazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua 
expedição. 
 

14 - DOS RECURSOS 
 

14.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio 
doCOMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de 
vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o 
Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual período, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo administrativo 
mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 

 

14.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito 
derecurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

  
14.3A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise 
dorecurso apenas pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

14.4O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos 
atosinsuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.5As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio 
dopregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá reconsiderar sua decisão 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão 
final. 

 

15. ADJUDICAÇÃO 
 

15.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame 
aoarrematante, com a posterior homologação do resultado pelo ORDENADOR 
DE DESPESAS. 

 

15.1.1 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, 
oORDENADOR DE DESPESAS adjudicará e homologará o procedimento. 

 



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

17 
 
 

15.2 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO / 
ASSINATURA DO CONTRATO 

 

15.2.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR 
DEDESPESAS, o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para: 

 

a) Informar os dados bancários, número da conta e agência deverão ser 
informados pelo adjudicatário. 

 
15.4 A Ata de Registro de Preços será encaminhada por email para assinatura e 

deverá ser devolvida assinada via SEDEX. 

 

15.4 O licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços (Anexo II), com o 

respectivo desconto readequado ao apresentado pelo lance vencedor, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias, contados do encerramento da etapa competitiva. 
 

15.5 O valor registrado com indicação do fornecedores será divulgado trimestralmente 

na AEMERJ e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

15.6Uma vez lavrada a Ata de Registro de Preços o ÓRGÃO GERENCIADORe os 

ÓRGÃOS ADERENTES estarão aptos a proceder aos procedimentos para as respectivas 

contratações. 
 

 

15. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 

15.1 Dentre outras atribuições inerentes à licitação, cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 

a) gerenciar a ata de registro de preços; 

b) acompanhar constantemente a flutuação dos preços no mercado de modo a manter a 

vantajosidade; 

c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaçõesdos preços registrados; 

d) publicar trimestralmente na Imprensa Oficial os preços registradose suas atualizações, 

para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES; 

e) gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantesda Ata de Registro 

de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.  
 

16. A CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 

16.1 A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com 

efeito de compromisso para futura contratação, nos termos definidos no Termo de 

Referência (Anexo I). 
 

16.2 A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de 

acordo com a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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16.3 Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas 

próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
 

16.4 A contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por 

emissão de nota de empenho de despesa, autorização de Serviço ou outro instrumento 

similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei nº 8.666/1993. 
 

16.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de 

habilitação e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do PMV. 
 

16.6 O fornecedor registrado deverá manter durante toda a vigência da Ata de Registro 

de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de 

participação.  
 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

17.1Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo número e agência deverão ser 

informados pelo adjudicatário até a assinatura da Ata. 

 

17.2  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso verificado pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa 

da instituição financeira contratada pelaPMV, abrir ou manter conta corrente naquela 

instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 

outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 

adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 
 

17.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal/fatura, atestada e acompanhada 

da Requisição do objeto, para pagamento a Prefeitura Municipal de Vassouras, de 

acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), com os 

comprovantes de recolhimento mensal do FGTS e INSS. 
 

17.4 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento de cada parcela, com o devido atesto da(s) Nota(s) Fiscal (ais). 
 

17.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
 

17.6 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 
 

17.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 

IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em 
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prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês 

pro rata die. 

 

17.8O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de 

julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro 

deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 

047/2003. 
 

18. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE 
 

18.1 O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO 

GERENCIADOR,desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por 

meio da realização de pesquisa de mercado, aderir a Ata de Registro de Preços. 

18.2 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 

registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, 

independente do número de não participantes que aderirem. 

18.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 2.4 não poderão 
exceder, por ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE ou ADERENTE, a cem por cento 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços. 
 

18.4 O fornecedor não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão 

pelo ÓRGÃO ADERENTE. 

 

18.5 Desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumida com o ÓRGÃO GERENCIADOR o 

fornecedor poderá contratar com oÓRGÃO ADERENTE. 
 

18.6 Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 

da ata, devendo cumprir as atribuições inerentes e demais orientações do ÓRGÃO 

GERENCIADOR.  
 

18.7 O ÓRGÃO ADERENTEdeverá verificar a manutenção das condições de habilitação 

do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do PMV. 
 

18.8 Compete ao ÓRGÃO ADERENTE: 

a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços; 

b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações; 

c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas; 

d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
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contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores da PMV as penalidades 

aplicadas ou informá-las ao ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

19. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:  

19.1O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços; 

b)não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no 

prazoestabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste setornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 daLei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 

19.1.1 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do item 

19.1será formalizado por despachodo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o 

contraditório e a ampla e prévia defesa. 
 

19.2O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer porfato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, queprejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b)a pedido do fornecedor. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

20.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

20.1.1Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

20.1.2 Apresentar documentação falsa; 

20.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

20.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.6 Cometer fraude fiscal; 

20.1.7 Fizer declaração falsa; 

20.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame. 
 

20.1.9 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com oMunicípio, pelo 

prazo de até cinco anos; 
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20.1.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 
 

20.1.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 
 

20.1.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

20.1.13 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 
 

21. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

21.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da 

Lei n.º 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da 

mesma lei. 

 

21.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 

Contrato. 

 

21.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da 

aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, 

contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo. 
 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 
 

22.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei 

Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de 

defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação.   
 

 

22.3À critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
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22.4Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos 

fatos. 
 

22.5A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

 

22.6 Os preços registrados serão publicados trimestralmente na Imprensa Oficial. 
 

22.7Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Competente, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 
 

22.8Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I –Termo de Referência 

Anexo II – Proposta de Preços 

Anexo III –Ata de Registro de Preços 

Anexo V – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 

Anexo VI–Modelo de Declaração para ME /EPP 

Anexo VII – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 

Anexo VIII – Declaração a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo IX – Declaração de recebimento de todos os documentos e as informações 

necessárias 

Anexo X – Critério de Aceitabilidade  

Anexo XI – Minuta de Contrato 
 

22.9O foro central da Comarca do Município de Vassouras-RJ é designado como o 

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, 

contratação e execução dela decorrentes. 

 

Vassouras, 05 de Agosto de 2019. 

 
 

Secretária Municipal de Administração  

Cecília Damascena Marques 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 
1.1. Aquisição de materiais de limpeza e higienepara atender às necessidades das          

secretarias do Centro da Cidadania da Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ,conforme 
especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

   N°                     ITEM  
Unidade de 

medida 
Quantidade 

01 

Álcool Gel – antisséptico 70º - 
500 ml, composição álcool elítico 70º INPM, 
neutralizante,  
carbômero, glicerina, propilenoglocol. 

 
 

UND 
 
 
 

192 

02 
 Álcool Etílico, hidratado, 70º embalagem com 1000 
ml. 

LITRO 240 

03 
Balde com capacidade para 20 litros, de material 
plástico, com alça arame galvanizado. 

UND 40 

04 

Cera Incolor líquida autobrilhante, uso, indicado para: 
superfícies sintecadas, granilite, paviflex, pisos 
vinílicos, ardósia, plurigoma, marmorite e similares. 
Composição: carnaúba, solvente, tesoativo não 
iônicos, alcanalizante, coadjuvante, 1,2 
benzoisothiazolinona3, emulsão de ceras naturais e 
sintéticas, densidade (25ºC) 0,99 a 1,01 g/mL; ph 
(25ºC) 8,4 a 9,4; rendimento 60 a 80 m²/L; teor de não 
volteis 13,0 a 14,0%. Com validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega. Acondicionada em 
recipientes de 05 litros. 

UND 60 

05 
Cloro líquido, germicida, alvejante, usado na limpeza 
de quintais, prédios, ralos e vasos sanitários. 
Acondicionada em recipiente de 05 litros 

UND 100 

06 
Copo descartável, em plástico maleável, capacidade 
de 200ml, com norma de qualidade ABNT-NBR, caixa 
com 25 embalagens com 100 unidades cada. 

CX 20 

07 
Copo descartável, em plástico maleável, capacidade 
de 50 ml, caixa com 50 embalagens com 100 unidades 
cada. 

CX 10 
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   N°                     ITEM  
Unidade de 

medida 
Quantidade 

08 

Desinfetante concentrado de eucalipto, para lavagem 
geral de superfícies, banheiros e utensílios. Por ser 
concentrado, proporciona otimização em sua 
utilização. 
Teor de Ativos: 25% Diluição Máxima: 1/200.  Anti-
séptico, germicida e bactericida, aspecto físico: líquido. 
O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. 
Com dados do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade mínima de 05 meses da entrega. 
Embalagem com 5 litros. 

UND 150 

09 
Detergente líquido para aplicação de utensílios de 
cozinha, acondicionado em embalagem de 5 litros. 

UND 50 

10 
Espanador de pena de 30cm, ideal para retirar pó de 
superfícies diversas, como mesas, estantes e 
armários. 

UND 24 

11 
Esponja dupla face, um dos lados em fibra sintética 
abrasiva, medidas mínimas 10 x 07 x 02 cm, 
embalagem com 4 unidades. 

PCT 200 

    12 
Limpa vidros líquido de 500ml. Indicado para a limpeza 
de vidros, espelhos e acrílicos. Composição: Álcool 
Etílico 96GL, Éter glicólico e Fragrância. 

UND 108 

13 

Limpador multiuso instantâneo, 500ml, para remoção 
de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, etc., com a seguinte composição mínima: 
tensoativo, Aniônico;- coadjuvantes; solubilizante; 
Veiculo;-perfume;-ph:7,0 (+/0,5); teor de sólidos: 15 a 
16%;- volume: mínimo 99% do Declarado na 
embalagem ou rótulo. 

UND 192 

14 

Lustra móveis líquido, embalagem de 200ml. 
Proporciona limpeza, brilho e proteção aos móveis de 
madeira e artefatos em couro. 
Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, 
preservante e água. 

UND 48 

15 

Pano de limpeza multiuso tipo perfex, utilizado para 
reter a sujeira sem soltar pelos e absorver melhor a 
poeira, embalagens contendo 5 unidades cada uma, 
tendo  as seguintes medidas 58 cm x 33cm. 

UND 120 

16 
Lixeira simples em polipropileno, 12 L, sem pedal, 
utilizada em salas e banheiros para coletar papéis, 
copos descartáveis entre outros. 

UND 100 

17 
Pá de lixo média com cabo medindo 60 cm e o 
tamanho de 19x19 cm, utilizada para recolher lixos, 
objetos entre outros. 

UND 50 

18 
Sabão em pó, caixa contendo 1 Kg, utilizado para lavar 
roupas e superfícies. Composição: coadjuvantes, 
corantes e essência. 

CX/20UND 20 
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   N°                     ITEM  
Unidade de 

medida 
Quantidade 

19 
Sabonete líquido para mãos com embalagem de 800 
ml, a base de matérias primas 100% naturais, ácidos 
graxos com aromas e texturas diferentes. 

 
 
 

UND 
 
 

 

 
 
 

100 
 
 
 

20 

Saco Plástico para lixo, 100 litros preto, pacote com 
100 unidades, reforçando, medindo 75x 105 cm, 
fabricado em o polietileno de baixa densidade, 
acondicionados em pacotes. 
Devendo possuir em sua descrição todos os dados de 
acordo com a Lei do Consumidor. 

UND 50 

21 

Saco Plástico para lixo, 40 litros 
Preto, com 100 unidades, reforçado, medindo 50x53 
cm, fabricado em polietileno de baixa densidade, 
acondicionados em pacotes. 
Devendo possuir em sua embalagem todos os dados 
de acordo com a Lei do consumidor. 

UND 100 

22 Vassoura de piaçava, alta qualidade, chapa 03. UND 150 

23 
 Vassourinha Sanitária, aplicada em limpeza de pia e 
tanques, formato redondo, virola de aço envolvendo a 
piaçava. 

UND 36 

24 
Saco, limpeza em tecido grosso, 100% algodão, na cor 
branca, sem furos, medindo no mínimo (40X60) cm, 
costurado. 

UND 300 

25 
Papel Higiênico de 1ª linha, 64 rolos, folha dupla, 
neutro, ultra macio, branco, 10x30 metros 
acondicionado em pacote com 64 rolos.  

FARDOS 150 

26 
Papel Higiênico, na cor branca, folha simples medindo 
10cm de largura, acondicionado em rolo medindo 30 
metros 

UND 9.600 

27 
Toalha de papel interfolhas, branco, folhas com 23 x 
27 cm, duas dobras, pacotes de 1250 folhas. 

PCT 100 

 

1.2. Os itens deverão ter prazo de garantia mínimo de 90 (noventa) dias,a contar da data de 
entrega. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades de abastecimento de 
materiais delimpeza das Secretarias de Administração, Obras, Serviços Públicos e 
Transportes, Gabinete do Prefeito, Indústria, Comércio e Turismo, Governo e 
Planejamento, Fazenda, Controladoria, Procuradoria, Meio Ambiente e Agricultura,  
Cultura e Lazer, Banheiro da Rodoviária Velha, banheiro da parada de ônibus do Grecco e 
banheiros e pátios do Centro da Cidadania da Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ e do 
Centro Cultural Viva Cazuza. 

 
          Justifica-se a aquisição em razão da necessidade de suprir diversas unidades         desta 

Prefeitura Municipal, excetuando-se as Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, do referido material de consumo, 
conforme estimativa de consumo e levantamento de quantitativos, realizado pelo Setor de 
Almoxarifado, desta Prefeitura.  
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          Levantamento este realizado através de entrada e saída de material de consumo e de 
acordo com o Pedido de material de limpeza do ano anterior. Alguns itens relacionados 
foram cortados e outros novos acrescentados.       .     

 
Observação: Todos os materiais solicitados encontram-se com o saldo zerado em nosso estoque 

técnico, porém ainda existe material de limpeza com a Coordenadora Administrativa do 
Centro de Cidadania para o uso diário. 

 

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

 

3.1 O objeto do presente termo de referência será recebido no Centro da Cidadania da 
Prefeitura Municipal de Vassouras, conforme endereço abaixo; Avenida Otávio Gomes 
n°395, Centro com prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis após o pedido, sendo o 
frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado, que funciona de 
Segunda a Sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas. 

 
3.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 06 (seis) meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 
 
3.3 A entrega dos materiais deverá ser acompanhada de notas fiscais em três vias, cópia do 

empenho, Guia Referencial dos Materiais que foram entregues, contendo a discriminação 
dos itens de acordo com empenho e os dados bancários para pagamento: 
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE. 

 
3.4 Os prazos de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais obrigações previstas no 

Edital, desde que ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
3.5 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela Autoridade Superior, devendo a solicitação ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito, 
até 05(cinco) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega estipulado. 

 
3.6 Na eventualidade de se verificarem desacordo na entrega dos produtos com o empenho a 

empresa deverá corrigir no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
3.7 O não cumprimento do disposto no item 3.1 do presente termo acarretará a anulação do 

empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 
fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.  

 
3.8 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com os termos acima alencados. 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1 A Contratada obriga-se a: 
 

4.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do termo e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

 
4.1.2 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada; 

 
4.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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4.1.3.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 
no prazo máximo de 5(cinco) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos; 

 
4.1.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente licitação; 
 
4.1.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

 
4.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

4.1.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato; 

 
4.1.8 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
4.1.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
5.1 A Contratante obriga-se a: 

 
5.1.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do termo e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivos;  

 
5.1.2 É reservado ao CONTRATANTE o direito de recusar o recebimento da mercadoria 

que não atenda às especificações exigidas, que se apresentar visivelmente violada, 
ou na hipótese de ser verificada qualquer outra irregularidade. 

5.1.3 O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, e se 
for constatada, posteriormente má qualidade, vícios ou defeito, ficando sujeita às 
penalidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável. 

 
5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 
 

5.1.5 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

6. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
6.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência 
de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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7.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 
Everardo Lucindo de Souza, matrícula 110.125-0, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

 
7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
7.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
 

Vassouras, 30 de Maio de 2019. 

Elaborado por: 

______________________________________________ 
Coordenador de Almoxarifado 

 
 
 

 
 

     Aprovado por: 
 
 

     ______________________________________________________ 
Secretária de Administração e Ordenadora de Despesa SMA 
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Anexo II 
Pregão Eletrônico n.º 007/2018 

Modelo de Proposta 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
ATT.: Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 
 Atendendo a consulta formulada através do Registro de Preço n.º 007/2019, para 
Aquisição de material de limpeza e higiene para atender às Secretarias do Centro de 
Cidadania da Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ,conforme Termo de Referência no 
Anexo I, nas condições abaixo: 
 

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo: 
 

Item Descrição Resumida Unidade Quantidade Marca 

Valores 

Preço 
unitário 

Preço 
total 

  

1 
Álcool Gel – antisséptico 70º - 
500 ml, composição álcool elítico 70º INPM, neutralizante,  
carbômero, glicerina, propilenoglocol. 

 
 

UND 
 
 
 

192       

2  Álcool Etílico, hidratado, 70º embalagem com 1000 ml. LITRO 240       

3 
Balde com capacidade para 20 litros, de material plástico, 
com alça arame galvanizado. 

UND 40       

4 

Cera Incolor líquida autobrilhante, uso, indicado para: 
superfícies sintecadas, granilite, paviflex, pisos vinílicos, 
ardósia, plurigoma, marmorite e similares. Composição: 
carnaúba, solvente, tesoativo não iônicos, alcanalizante, 
coadjuvante, 1,2 benzoisothiazolinona3, emulsão de ceras 
naturais e sintéticas, densidade (25ºC) 0,99 a 1,01 g/mL; ph 
(25ºC) 8,4 a 9,4; rendimento 60 a 80 m²/L; teor de não 
volteis 13,0 a 14,0%. Com validade mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega. Acondicionada em recipientes de 
05 litros. 

UND 60       

5 
Cloro líquido, germicida, alvejante, usado na limpeza de 
quintais, prédios, ralos e vasos sanitários. Acondicionada 
em recipiente de 05 litros 

UND 100       

6 
Copo descartável, em plástico maleável, capacidade de 
200ml, com norma de qualidade ABNT-NBR, caixa com 25 
embalagens com 100 unidades cada. 

CX 20       

7 
Copo descartável, em plástico maleável, capacidade de 50 
ml, caixa com 50 embalagens com 100 unidades cada. 

CX 10       

8 

Desinfetante concentrado de eucalipto, para lavagem geral 
de superfícies, banheiros e utensílios. Por ser concentrado, 
proporciona otimização em sua utilização. 
Teor de Ativos: 25% Diluição Máxima: 1/200.  Anti-séptico, 
germicida e bactericida, aspecto físico: líquido. O produto 
deve ter registro no Ministério da Saúde. Com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima 
de 05 meses da entrega. Embalagem com 5 litros. 

UND 150       
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9 
Detergente líquido para aplicação de utensílios de cozinha, 
acondicionado em embalagem de 5 litros. 

UND 50       

10 
Espanador de pena de 30cm, ideal para retirar pó de 
superfícies diversas, como mesas, estantes e armários. 

UND 24       

11 
Esponja dupla face, um dos lados em fibra sintética 
abrasiva, medidas mínimas 10 x 07 x 02 cm, embalagem 
com 4 unidades. 

PCT 200       

12 
Limpa vidros líquido de 500ml. Indicado para a limpeza de 
vidros, espelhos e acrílicos. Composição: Álcool Etílico 
96GL, Éter glicólico e Fragrância. 

UND 108       

13 

Limpador multiuso instantâneo, 500ml, para remoção de 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, etc., 
com a seguinte composição mínima: tensoativo, Aniônico;- 
coadjuvantes; solubilizante; Veiculo;-perfume;-ph:7,0 (+/0,5); 
teor de sólidos: 15 a 16%;- volume: mínimo 99% do 
Declarado na embalagem ou rótulo. 

UND 192       

14 

Lustra móveis líquido, embalagem de 200ml. Proporciona 
limpeza, brilho e proteção aos móveis de madeira e 
artefatos em couro. 
Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante 
e água. 

UND 48       

15 

Pano de limpeza multiuso tipo perfex, utilizado para reter a 
sujeira sem soltar pelos e absorver melhor a poeira, 
embalagens contendo 5 unidades cada uma, tendo  as 
seguintes medidas 58 cm x 33cm. 

UND 120       

16 
Lixeira simples em polipropileno, 12 L, sem pedal, utilizada 
em salas e banheiros para coletar papéis, copos 
descartáveis entre outros. 

UND 100       

17 
Pá de lixo média com cabo medindo 60 cm e o tamanho de 
19x19 cm, utilizada para recolher lixos, objetos entre outros. 

UND 50       

18 
Sabão em pó, caixa contendo 1 Kg, utilizado para lavar 
roupas e superfícies. Composição: coadjuvantes, corantes e 
essência. 

CX/20UND 20       

19 
Sabonete líquido para mãos com embalagem de 800 ml, a 
base de matérias primas 100% naturais, ácidos graxos com 
aromas e texturas diferentes. 

 
 
 

UND 
 
 

 

 
 
 

100 
 
 
 

      

20 

Saco Plástico para lixo, 100 litros preto, pacote com 100 
unidades, reforçando, medindo 75x 105 cm, fabricado em o 
polietileno de baixa densidade, acondicionados em pacotes. 
Devendo possuir em sua descrição todos os dados de 
acordo com a Lei do Consumidor. 

UND 50       

21 

Saco Plástico para lixo, 40 litros 
Preto, com 100 unidades, reforçado, medindo 50x53 cm, 
fabricado em polietileno de baixa densidade, 
acondicionados em pacotes. 
Devendo possuir em sua embalagem todos os dados de 
acordo com a Lei do consumidor. 

UND 100       

22 Vassoura de piaçava, alta qualidade, chapa 03. UND 150       

23 
 Vassourinha Sanitária, aplicada em limpeza de pia e 
tanques, formato redondo, virola de aço envolvendo a 
piaçava. 

UND 36       

24 
Saco, limpeza em tecido grosso, 100% algodão, na cor 
branca, sem furos, medindo no mínimo (40X60) cm, 
costurado. 

UND 300       
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25 
Papel Higiênico de 1ª linha, 64 rolos, folha dupla, neutro, 
ultra macio, branco, 10x30 metros acondicionado em pacote 
com 64 rolos.  

FARDOS 150       

26 
Papel Higiênico, na cor branca, folha simples medindo 10cm 
de largura, acondicionado em rolo medindo 30 metros 

UND 9.600       

27 
Toalha de papel interfolhas, branco, folhas com 23 x 27 cm, 
duas dobras, pacotes de 1250 folhas. 

PCT 100       

 
Valor total: 

 

 
Valor por extenso: _________________________________________ 
 

2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrega da presente. 
 
3) Informações Complementares: 
 a) Dados da Proponente: 
I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
 
b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA 
SRP/ATA, conforme consta no contrato/ATA SRP social ou procuração: 
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
(local) _____________, ___ de ______________ de2019. 
 
_________________________________________(Assinatura do representante legal) 
 
Nome: _____________________________CPF: ___________________________ 
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 
 

 
REGISTRO DE PREÇO PARA Aquisição de 
material de limpeza e higiene para atender às 
Secretarias do Centro de Cidadania da 
Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ. 

 

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº __________, 

com sede situada na Rua ______________, por intermédio daSecretaria Municipal de 

Administração, Cecília Damascena Marques, na qualidade e ora designado ÓRGÃO 

GERENCIADOR, e a empresa ____________________ situada na Rua ____________, 

Bairro _______, Cidade _________ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por 

diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por _______________, 

cédula de identidade nº ______,domiciliada na Rua _______, Cidade _________,  lavram 

a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo 

administrativo nº ____________, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 2638/2007,  

Decreto Municipal n.º 3950/2016 do instrumento convocatório, aplicando-se a este 

instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e 

condições seguintes: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventualAquisição de material 
de limpeza e higiene para atender às Secretarias do Centro de Cidadania da 
Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ, conforme as especificações contidas no Edital; 
Termo de referência – Anexo Ina Proposta de Preços – Anexo II do Edital, assim como as 
informações reunidas no Anexo I – Consolidação das Informações desta Ata de 
Registro de Preços.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com 
efeito de compromisso de aquisição de objeto, para futura contratação, nos termos e 
especificações definidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e na Proposta de 
Preços (Anexo II do Edital).  
 
Parágrafo primeiro: A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será 
realizada de acordo com a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR e de acordo com o 
quantitativo indicado na cláusula quarta. 
Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a compra 
dos materiais registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto 
da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade 
de condições. 
Parágrafo terceiro: a Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e 
dos fornecedores, será divulgada na AEMERJ e ficará disponibilizada durante a sua 
vigência. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR e DOS CARONAS 
OsÓRGÃOS GERENCIADORES desta Ata de Registro de Preços são os requisitantes. 
 
Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão 
ou entidade do Município, que não tenha participado do certame licitatório, ora 
denominados CARONAS.  
 
Parágrafo segundo: Podem também ser considerados CARONAS os órgãos ou 
entidades municipais, distritais e de outros estados, resguardadas as disposições de cada 
ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DO QUANTITATIVO  
As quantidades estimadas para aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR são as 
constantes do anexo I desta Ata. 

 
Parágrafo primeiro:as quantidades dos itens registrados, são meramente estimativas e 
não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços. 
 

Parágrafo segundo:Os itens registrados poderão ser contratados pelopor outros Órgãos e 
Entidades da Administração Pública, ora denominados CARONA, até o limite de 100% dos 
quantitativos inicialmente registrado, conforme Decreto Municipal 3950/2016. 
 
Parágrafo terceiro: é vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na 
Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS LOCAIS DA ENTREGA 
 
O prazo para entrega dos objetos será de até 30 dias a contar do recebimento da 

solicitação e da nota de Empenho dos mesmos, em conformidade com os quantitativos 

requisitados e entregue nos locais estipulados de acordo com as especificações contidas 

no Termo de Referência (Anexo I). 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA ENTREGA 
 
 O prazo para entrega dos objetos será de até 30 dias a contar do recebimento da 

solicitação e da nota de Empenho dos mesmos, em conformidade com os quantitativos 

requisitados. 

Serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo 

de até15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
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qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado.  

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do objeto 
não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO 
 
O preço registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, que estarãoreunidos 
no mapa itens ganhos por fornecedor e das Informações desta Ata de Registro dePreços 
(Anexo I). 
 
Parágrafo primeiro: O preço englobará todas as despesas relativas ao objeto do 
contrato,bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, 
despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 
 
Parágrafo segundo: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Parágrafo terceiro: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os 
fornecedorespara negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
Parágrafo quarto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
 
Parágrafo quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder 
cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

a) Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 
 

Parágrafo sexto: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da ata de registro de preços, adotando 
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados 
a partir da publicação da Ata. 
 
CLÁUSULA NONA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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Os recursos necessários para contratação da ata de registro de preços correrão por 
Natureza de Despesa, do Programa de Trabalho do próprio ORGÃO GERENCIADOR E 
DEMAIS SOLICITANTES, para o exercício de 2019 e será informado no momento da 
formalização da aquisição caso ocorra no exercício subsequente, na dotação orçamentária 
prevista para atendimento desta finalidade. 
 
Programa de Trabalho:  

Natureza da Despesa: 

Fonte de Recursos: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR  
 

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as 
suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será 
formalizada por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das 
condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de 
Fornecedores da PMV. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
 
Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 
8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da 
mesma lei. 
 
Parágrafo primeiro: as condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, 
deacordo com os termos do instrumento convocatório, do Edital e seus anexos, e 
dalegislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 
inexecuçãototal ou parcial do objeto contratual. 
 
Parágrafo segundo: a execução da Ata será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pelo órgão contratante 
conforme ato de nomeação. 
 
Parágrafo terceiro: o objeto da Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem às 
relativas ao do pagamento. 
 
Parágrafo quarto: o recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui 
a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução 
do Contrato. 
 
Parágrafo quinto: Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o 
processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 
(trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo do órgão 
contratante, na forma do disposto no parágrafo 3º. do art. 77 do Decreto nº 3.149/1980. 
 
Parágrafo sexto: o objeto cujo padrão de qualidade e desempenho esteja em desacordo 
com a especificação do Edital e da Proposta de Preços (Anexo II) será recusado pelo 
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responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as 
ocorrências e determinará o que for necessário à sua regularização. No que exceder à sua 
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 05 (cinco) dias, para ratificação. 
 
Parágrafo sétimo: O fornecedor declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados 
pelafiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações,esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem 
julgadosnecessários ao desempenho de suas atividades. 
 
Parágrafo oitavo: a instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuama 
responsabilidade do fornecedor, nem o exime de manter fiscalização própria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, de acordo com as 
contratações realizadas, considerando a quantidade e valor do item adquirido. 
 
Parágrafo primeiro: o pagamento será efetuado, obrigatoriamente, por meio de 
crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo 
número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do 
contrato. 
 
Parágrafo segundo: no caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade quenão 
possua agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso 
verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão 
denegativa expressa da instituição financeira contratada pela PMV, abrir ou manterconta 
corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feitomediante crédito em 
conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso,eventuais ônus financeiros e/ou 
contratuais adicionais serão suportados 
exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo terceiro: o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar dadata final 
do período de adimplemento de cada parcela. 
 
Parágrafo quarto: considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com aentrega 
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
Parágrafo quinto: caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura porculpa 
do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 
partir da data da respectiva reapresentação. 
 
Parágrafo sexto: o pagamento eventualmente realizado com atraso, desde que 
nãodecorram de ato ou fato atribuível à Contratada, sofrerá a incidência de 
atualizaçãofinanceira pelo IGPM, e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, 

eaqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido nesse Edital serão feitos 
mediantedesconto de 0,5% ao mês pro rata die. 
 

Parágrafo sétimo: o contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante 
o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 
85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio 
de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da 
Resolução SER 047/2003. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E 
ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES  
 
Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, na 
qualidade de Contratantes:  
a) efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital de Pregão; Termo de Referência – Anexo I do Edital; Proposta 
de Preços – Anexo II do Edital e Anexo I – Consolidação das Informações desta Ata de 
Registro de Preços.  
b) entregar ao Fornecedor documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do objeto; 
c) exercer a fiscalização da execução do objeto; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
a) gerenciar a ata de registro de preços; 
b) acompanhar constantemente a flutuação dos preços no mercado de modo a manter a 
vantajosidade; 
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
d) gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro 
de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:  
 
Constituem obrigações do Fornecedor: 
 
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 
de garantia ou validade; se for o caso; 
 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
 
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
Parágrafo único: não será admitida justificativa de atraso no fornecimento do 
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produto adquirido que tenha como fundamento o não cumprimento da sua 
entregapelo (s) fornecedor (es) do licitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE 
 
O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 
órgão da Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR  
 
O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços; 
b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d 
da cláusula décima sétima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:  
 
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃO ADERENTE 
 
O ÓRGÃO ADERENTE poderá aderir a Ata de Registro de Preços, desde que 
devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de 
pesquisa de mercado. 
Parágrafo primeiro: ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados e federal 
poderá aderir a esta Ata de Registro de Preços, desde que previamente autorizada pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR e após transcorrido metade do prazo de vigência da Ata de 
Registro de Preços. 
Parágrafo segundo: O fornecedor beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento 
decorrente da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE. 
Parágrafo terceiro: Desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o ÓRGÃO 
GERENCIADOR, o FORNECEDOR poderá celebrar o contrato com o ÓRGÃO 
ADERENTE. 
Parágrafo quarto: Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO 
ADERENTE deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado 
o prazo de vigência da ata e demais orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR.  
Parágrafo quinto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições 
de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores da PMV. 
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Parágrafo sexto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE: 
a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços; 
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações; 
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas; 
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores da PMV as penalidades 
aplicadas ou informá-las ao órgão gerenciador quando se tratar dos órgãos ou entidades 
que não pertençam ao Estado do Rio de Janeiro.  
Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo total 
das contratações, pelos ÓRGÃOS ADERENTES observando-se o limite fixado, na 
cláusula quarta.  
Parágrafo oitavo: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições 
de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do 
Estado, por meio do SIGA e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a 
inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 
PENALIDADES 
 
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do 

prazo de validade da proposta; 

Apresentar documentação falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

Comportar-se de modo inidôneo; 

Cometer fraude fiscal; 

Fizer declaração falsa; 

Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos; 

 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência. 
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A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 
 
O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ao) manter durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 
condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de 
participação.  
 
CLÁUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA:DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
Fica eleito o Foro Central da Comarca do Município de Vassouras para dirimir qualquer 
litígio decorrente da presente Ata de Registro de Preços que não possa ser resolvido por 
meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata 
de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo 
firmadas. 
 
 

Vassouras-RJ, __ de ____________de 2019. 
 
 

 
 

Secretária Municipal de Administração  

Cecília Damascena Marques 

 
 
 

Testemunhas: 
__________________________   __________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref.Pregão Eletrônico SRP nº 007/2019, para Registro de preço para Aquisição de 
material de limpeza e higiene para atender às Secretarias do Centro de Cidadania da 
Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ. 

Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme 
ditames do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
  Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme 

exigência do Edital de Pregão n.º 007/2019, Processo Administrativo de n.º 4.719/2019. 
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2019. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
OBS: 
1. Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
 
 
 
________________________________________________ (razão social da empresa), 
com sede na (endereço completo) 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO 
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para 
efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 
superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2019. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
1 - Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no Edital de Pregão nº 
007/2019, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta 
licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 
  Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n. º 

8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa 
empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Pregão. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2019. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 

ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

 
 

 
  Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão n. º007/2019, que objetiva 
Registro de preço para Aquisição de material de limpeza e higiene para atender às 
Secretarias do Centro de Cidadania da Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Pelo SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS, declaramos que recebemos todos os documentos e as 
informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento 
licitatório, na forma do artigo 30, III, da Lei Federal n. º 8.666/93. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2019. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019 

ANEXO X 
 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 

   
     

Item Descrição Resumida Unidade Quantidade 

Valores 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 
Álcool Gel – antisséptico 70º - 
500 ml, composição álcool elítico 70º INPM, neutralizante,  
carbômero, glicerina, propilenoglocol. 

 
 

UND 
 
 
 

192 10,50 2016,00 

2  Álcool Etílico, hidratado, 70º embalagem com 1000 ml. LITRO 240 4,35 1044,00 

3 
Balde com capacidade para 20 litros, de material plástico, 
com alça arame galvanizado. 

UND 40 6,01 240,40 

4 

Cera Incolor líquida autobrilhante, uso, indicado para: 
superfícies sintecadas, granilite, paviflex, pisos vinílicos, 
ardósia, plurigoma, marmorite e similares. Composição: 
carnaúba, solvente, tesoativo não iônicos, alcanalizante, 
coadjuvante, 1,2 benzoisothiazolinona3, emulsão de ceras 
naturais e sintéticas, densidade (25ºC) 0,99 a 1,01 g/mL; ph 
(25ºC) 8,4 a 9,4; rendimento 60 a 80 m²/L; teor de não volteis 
13,0 a 14,0%. Com validade mínima de 12 meses a contar da 
data de entrega. Acondicionada em recipientes de 05 litros. 

UND 60 10,40 624,00 

5 
Cloro líquido, germicida, alvejante, usado na limpeza de 
quintais, prédios, ralos e vasos sanitários. Acondicionada em 
recipiente de 05 litros 

UND 100 12,50 1250,00 

6 
Copo descartável, em plástico maleável, capacidade de 
200ml, com norma de qualidade ABNT-NBR, caixa com 25 
embalagens com 100 unidades cada. 

CX 20 142,45 2849,00 

7 
Copo descartável, em plástico maleável, capacidade de 50 
ml, caixa com 50 embalagens com 100 unidades cada. 

CX 10 127,45 1274,50 

8 

Desinfetante concentrado de eucalipto, para lavagem geral de 
superfícies, banheiros e utensílios. Por ser concentrado, 
proporciona otimização em sua utilização. 
Teor de Ativos: 25% Diluição Máxima: 1/200.  Anti-séptico, 
germicida e bactericida, aspecto físico: líquido. O produto 
deve ter registro no Ministério da Saúde. Com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 
05 meses da entrega. Embalagem com 5 litros. 

UND 150 6,30 945,00 

9 
Detergente líquido para aplicação de utensílios de cozinha, 
acondicionado em embalagem de 5 litros. 

UND 50 11,63 581,50 

10 
Espanador de pena de 30cm, ideal para retirar pó de 
superfícies diversas, como mesas, estantes e armários. 

UND 24 21,71 521,04 

11 
Esponja dupla face, um dos lados em fibra sintética abrasiva, 
medidas mínimas 10 x 07 x 02 cm, embalagem com 4 
unidades. 

PCT 200 3,00 600,00 

12 Limpa vidros líquido de 500ml. Indicado para a limpeza de UND 108 6,50 702,00 
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vidros, espelhos e acrílicos. Composição: Álcool Etílico 96GL, 
Éter glicólico e Fragrância. 

13 

Limpador multiuso instantâneo, 500ml, para remoção de 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, etc., com 
a seguinte composição mínima: tensoativo, Aniônico;- 
coadjuvantes; solubilizante; Veiculo;-perfume;-ph:7,0 (+/0,5); 
teor de sólidos: 15 a 16%;- volume: mínimo 99% do 
Declarado na embalagem ou rótulo. 

UND 192 1,55 297,60 

14 

Lustra móveis líquido, embalagem de 200ml. Proporciona 
limpeza, brilho e proteção aos móveis de madeira e artefatos 
em couro. 
Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e 
água. 

UND 48 2,12 101,76 

15 

Pano de limpeza multiuso tipo perfex, utilizado para reter a 
sujeira sem soltar pelos e absorver melhor a poeira, 
embalagens contendo 5 unidades cada uma, tendo  as 
seguintes medidas 58 cm x 33cm. 

UND 120 1,40 168,00 

16 
Lixeira simples em polipropileno, 12 L, sem pedal, utilizada 
em salas e banheiros para coletar papéis, copos descartáveis 
entre outros. 

UND 100 11,40 1140,00 

17 
Pá de lixo média com cabo medindo 60 cm e o tamanho de 
19x19 cm, utilizada para recolher lixos, objetos entre outros. 

UND 50 2,69 134,50 

18 
Sabão em pó, caixa contendo 1 Kg, utilizado para lavar 
roupas e superfícies. Composição: coadjuvantes, corantes e 
essência. 

CX/20U
ND 

20 269,50 5390,00 

19 
Sabonete líquido para mãos com embalagem de 800 ml, a 
base de matérias primas 100% naturais, ácidos graxos com 
aromas e texturas diferentes. 

 
UND 

 

 
100 

 

6,06 606,00 

20 

Saco Plástico para lixo, 100 litros preto, pacote com 100 
unidades, reforçando, medindo 75x 105 cm, fabricado em o 
polietileno de baixa densidade, acondicionados em pacotes. 
Devendo possuir em sua descrição todos os dados de acordo 
com a Lei do Consumidor. 

UND 50 16,66 833,00 

21 

Saco Plástico para lixo, 40 litros 
Preto, com 100 unidades, reforçado, medindo 50x53 cm, 
fabricado em polietileno de baixa densidade, acondicionados 
em pacotes. 
Devendo possuir em sua embalagem todos os dados de 
acordo com a Lei do consumidor. 

UND 100 11,44 1144,00 

22 Vassoura de piaçava, alta qualidade, chapa 03. UND 150 5,45 817,50 

23 
 Vassourinha Sanitária, aplicada em limpeza de pia e 
tanques, formato redondo, virola de aço envolvendo a 
piaçava. 

UND 36 2,47 88,92 

24 
Saco, limpeza em tecido grosso, 100% algodão, na cor 
branca, sem furos, medindo no mínimo (40X60) cm, 
costurado. 

UND 300 4,07 1221,00 

25 
Papel Higiênico de 1ª linha, 64 rolos, folha dupla, neutro, ultra 
macio, branco, 10x30 metros acondicionado em pacote com 
64 rolos.  

FARDOS 150 42,30 6345,00 

26 
Papel Higiênico, na cor branca, folha simples medindo 10cm 
de largura, acondicionado em rolo medindo 30 metros 

UND 9.600 0,47 4512,00 

27 
Toalha de papel interfolhas, branco, folhas com 23 x 27 cm, 
duas dobras, pacotes de 1250 folhas. 

PCT 100 5,49 549,00 

  
Valor Total:  

35.995,72 
 

 
 


