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ANEXO  - TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO 	 LI 
awÃo ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 8.666 DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI N.° 
8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, 
LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N° 012 DE 03.01.11 E DECRETO N° 
058 DE 30.12.15 E LEI 12.846/2013. 

LICITAÇÃO COM LOTES COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVO Às MICROEMPRESAS - 
ME E EMBPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO 1 E III DO ART. 
4$ DA LEI N° 123/2006. 

Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, a administração pública: 

1 - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada 
pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014). 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

1. OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando faturas e eventuais contratações para 
Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Descartáveis, destinados às diversas Secretarias do Município de 
Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas neste 
Termo de Referência. 

1.1. ÓRGÃO GERENCIADOR: 
• Secretaria de Planejamento e Administração 

1.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
• Secretaria de Planejamento e Administração 
• Fundo Municipal de Saúde 
• Secretaria de Educação 
• Gabinete do Prefeito 
• Secretaria de Assistência Assistência Social e Trabalho 
• Secretaria de lnfraestnxtura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária 
• Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude 
• Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Manter o pleno funcionamento dos setores administrativos assegurando o contínuo fornecimento dos 
materiais, para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais e gabinete do 
prefeito. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO COM FORMAÇÃO DE LOTES E VALORES ESTIMADOS: 
3.1. Os preços de referência foram estimados com base nas pesquisas de preços realizadas pela Central de 
Compras do Município de Horizonte/CE, as quais estão acostadas nos autos do processo licitatório. 

Lote 1- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição UnId Quant 

1 ÁCIDO MURIÁTICO PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZA BRUTA EM GERAL, embalado 
em frasco plástico de I libo e acondicionado em caixas de papelão com 12 unidades. Apresentar CX 812 
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Lote 1- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unld Quant 

notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança 
de produtos químicos (FISPQ). 

2 

ÁGUA SANITÁRIA MIJLTIPLO USO DE I000ML, embalado em frasco de plástico, caixa 
contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de papelão. Composição: Hipoclorito de Sódio, 
Estabilizante, Barrilha Leve, 1102. Teor de Cloro Ativo: De 2 a 2,5% P/P. Quando da entrega o 
produto deverá apresentar, no mínimo. 80% do prazo de validade. Apresentar notificação ou registro 
na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(,FISPQ) e laudo técnico de aprovação de análise do produto emitido por órgão público. 

CX 805 

3.  
ALCOOL EM GEL 650  EMBALAGEM COM 500ML. Embalagem secundária caixa com 12 
unidades. Apresentar registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos 
quimicos (FISPQ). 

CX 485 

4.  
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96 (92,8 INPM). Utilizado para limpeza em geral. Caixa 
com 12 unidades de 1000m1. Apresentar notificação na ANVISA e ficha de informação de 
segurança para produtos químicos (FISPQ). 

CX 75 

ÁLCOOL ETILIÇO HIDRATADO A 46°. Composição: Álcool Etílico, Desnaturante (l3enzoato 
de Denatônio) e Agua. Utilizado para limpeza em geral. Caixa com 12 unidades de 500m1. 
Apresentar registro e/ou notificação da ANVISA e ficha de informações de segurança de produto 
químico (FISPQ). 

CX 85 

6.  
AMACIANTE PARA ROUPA DE 2 LITROS embalado cm frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão contendo Cloreto Dialquil Dimetil Amônio, Coadjuvante, Perfume, Preservante, 
Corantes, Acidulante e Agua produto inspecionado pelo INMETRO com validade de 3 anos. 

UN 1.615 

7.  
ANTIDERRAPANTE PARA PISOS, COM 01 LITRO, 	O produto pode ser utilizado em 
granitos, porcelanatos, cerâmicas, mármores, ardósias e muitos outros revestimentos que estiverem 
escorregadios, rendendo até 1 0m2/It. 

LT 68 

S. CERA LÍQUIDA INCOLOR para pisos de madeiras - frasco c/ 750in1. UN 68 

9.  

CERA, TIPO LIQUIDA. Para aplicação em pisos cerâmicos, frasco c/ 750m1. Composição: 
Dispersão Acrílica Metalizada, Emulsão de Polietileno, Agente Nivelador, Agente Formador de 
Filme, Plastiíicante, Conservante, Fragrancia, Corante e Agua. A Embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação, procedência, Nr. de Lote, Validade e 1*. de Registro no 
Ministério da Saúde. 

UN 82 

10.  
CLARIFICANTE PARA PISCINA, Composição: Tricloreto de Alumínio 30% Acido Clorídrico 
1.5%. Ingredientes Inertes 68,5. 

LT 99 

11.  

DESINFETANTE LIQUIDO DE 1 LITRO embalado em frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão contendo em sua composição Água, Ingrediente Ativo, Formol, Sabão de 
Trietanolamina, Acool Etílico, Perfume, Edta e Corante. (Lavanda, Jasinin. Eucalipto e Pinho), Cx. 
C/12 Und. Apresentar Registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

CX 933 

12 
DESODORIZADOR DE AR SPRAY AEROSOL, frasco com aproximadamente 360m1, 
Contendo em sua composição: Parfium, Alcohol, Aqua, Sodium, Nitrite e Isobutante! Propanc. 

UN 2203 

13.  
DES000RIZADOR SANITÁRIO. Aspecto Físico: Tablete Para aplicação em vaso sanitário. A 
Embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e validade. Nr. de lote 
e Nr. de Registro no Ministério da Saúde. 

UN 31 

14.  

DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS DE SOOML das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão com 24 unidades. 
Composição: 	Componente 	Ativo, 	Glicerina, 	Coadjuvantes, 	Conservantes, 	Sequestrantes, 
Esprcssantes, Controlador de PH, Corantes, Fragrancias e Agua. Apresentar registro da ANVISA e 
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

CX 604 

15.  EVITA MOFO NEUTRO, Laranja ou lavanda lOOg elimina a umidade e o mofo de móveis. UN 595 

16.  

INSETICIDA SPRAY 300ML usado para exterminar insetos (Baratas, Formigas, Moscas, 
Pernilongos. Mosquitos Aedys Aegypti) destruindo ovos e larvas, embalado em frasco de 300m1. 
Composição: Imiprotína 0,0209%, Permitrina 0,050%, Esbiotrina 0.100%, Ingredientes Ativos, 
Solvente, Anti-Oxidante, Emulsificante, Veículo e Propelantes. Apresentar registro dou notificação 
da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

UN 1.267 
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Lote 1- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

17.  
LUSTRA MÓVEL PERFUMADO 200ML, embalado em frasco plástico, contendo agente 
formador de filme, Cera de Carnaúba, Parafina, Silicone, Emulsificante, Solvente de Petróleo, 
Alcalinizante, Espressante. Fragrancia e Veículo. 

UN 2A00 

18.  

LIMPA VIDROS 3 EM 1, (ANTI-PÓ, ANTI-CHUVA E ANTI-POLUIÇÃO), embalagem 
contendo 500m1. Indicado para a limpeza de embaçamento e marcas de dedos, com transparencia 
total aos vidros, sem amoníaco. Caixa com 12 unidades. Composição: Lauril Eter Sulfato de Sódio, 
Solventes, Sequestrantes, Conservantes, Coadjuvantes, Corantes, Fragrancia e Veículo. Apresentar 
notificação da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

CX 340 

19.  

LIMPADOR MULTIUSO DE SOOML embalado em frasco plástico com a composição contendo 
Linear Alquil Benzeno Sulfbnato de Sódio, Tenso Ativo Não lônico, Alcalinizante, Sequestrante, 
Solubilizante, Éter Glicólico, Álcool, Perfume e Água. Caixa com 12 unidades. 	Apresentar 
notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança 
de produtos químicos (FISPQ). 

CX 295 

20 

PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE DE SUSTENÇÃO (Desodorizador Sanitário) na 
fragância lavanda com 40g entalada em caixa de papelão, contendo na Composição: Dodecil, 
Benzeno Sulfonato de Sódio, Sílica, Sulfato de Sódio, Carbonato de Sódio, Corantes e Fragância. 
Não Contém Paradiclorobenzeno. Produto inspecionado pelo INMETRO, com validade de 3 anos. 

DZ 1.062 

21 POLIDOR DE AÇO INOX LIQUIDO SOOML embalado em frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão com 12 unidade. CX 127 

22 

POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML embalado cru frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua composição emulgador, essência conservante. 
Apresentar notificação dou registo na ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

CX 284 

23.  
PASTA PARA LIMPEZA EM ALUMDQO, sem perfume, embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml cx c/12. Quando da entrega o produto deverá 
apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

CX 99 

24.  

SABÃO EM BARRA DE COCO EMBALAGEM COM 200GR. Composição Abase de óleo de 
Babaçu, Sais Orgânicos e Inorgânicos. Branqueador óptico e Glicerina. Embalados em sacos 
plásticos individualmente. Pacote com 5 x 200gr. Apresentar notificação da ANVISA e ficha de 
informações de segurança de produts químico (FISPQ). 

PCT 144 

25.  

SABÃO EM BARRA MULTI ATIVO AZUL PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G caixa 
com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em caixas de papelão contendo na 
sua composição: Acido Graxos De Coco/Babaçu, Sabão de Ácidos Graxos de Sebo, Sabão de 
Ácidos Graxos De Soja, Cloreto de Sódio, Glicerina, Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Linear, 
Perfume, Edta Ehdp, Corante e Água produto inspecionado pelo INMETRO. 

CX 149 

26.  

SABÃO EM PÓ DE SOOCR, embalada em caixa de papelão e acondicionada em caixa master de 
papelão contendo 24 unidades. Contendo em sua Composição: Linear Alquil, Benzeno Sulfonato de 
Sódio, Alcalinizantes, Branqueador Óptico, Coadjuvantes, Carga Corante, Fragrancia, Ensirna e 
Agua. 	Apresentar notificação e/ou registro na ANVISA e ficha de informações de segurança de 
produtos químicos (FISPQ). 

CX 595 

27.  

SABÃO EM PÓ. Embalada em caixa de papelão contendo 1 kg. Contendo em sua Composição: 
Tensoativo 	Aniónico, 	Alcalinizantes, 	Branqueador 	Óptico, 	Coadjuvanates, 	Sequestranates, 
Sinergista, Carga, Enzima, Corante, Fragrância e Agua. Componente Ativo: Linear Alquilbenzeno 
Sulfonato de Sódio. Apresentar registro da ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de 
informações de se_gurança de produtos químicos (FISPQ). 

CX 127 

28.  
SABÃO EM PÓ. Embalada em saco plastico com SOOgr. Contendo em sua Composição: Linear 
Alquil, Benzeno Sulfonato de,  Sódio, Alcalinizantes, Branqueador Óptico, Coadjuvantes, Carga 
Corante, Fragrancia, Ensima e Água. Fardo com 20 unidades. 

Fardo 756 

29.  

SABÃO CLICERINADO MULTIATIVO PERFUMADO EM BARRAS, em embalagem com 
05 unidades com cada barra pesando 200g. Testado Dermatologicamente. Composição: Mate-ria 
Graxa, Alcalinizante, Glicerina, Diluente, Coadjuante, Essencia e Corante. Apresentar registro da 
ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ). Produto inspecionado pelo !NMETRO. 

PCI' 897 

30.  SABONETE LÍQUIDO NA FRAGRÂNCIA ERVA DOCE PARA MÃOS com ação bactericida UN 2.415 
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Lote 1- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

de 500m1 embalado em frasco plástico, produto inspecionado pelo INMETRO. 

31.  

SABONETE SUAVE COM EXTRATO DE FRUTAS E 111DRATANTE 90G em embalagem 
de papelão contendo em sua composição Sabão Base de Sódio, Agua, Carbonato de Cálcio, 
Perfume, Cloreto de Sódio, óleo de Semente de Girassol, Carbonato de Sódio, Glicerina, Extrato de 
Moe Vera, Dióxido de Titânio, Acido Etileno Hidroxi Difosft5nico, Ácido Etileno Diamino 
Teracéüco, Hidroxitolueno Burilado. 

UN 1.725 

32.  
SILICONE GEL, PARA PNEUS, Borrachas, Pára-Choques, Banco de couro, painésis, plásticos, 
vinil. Frasco CJI2OG, com registro no Ministério da Saúde, químico responsável. Quando da entrega 
o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

UN SI 

Lote 2— (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE APROXIMADAMENTE 15%) 

Item Descrição Unid Quant 

1-  

ÁCIDO MURJÁTICO PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZA BRUTA EM GERAL, embalado 
em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de papelão com 12 unidades. Apresentar 
notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de infonnações de segurança de 
rodutos químicos (FISPQ). 

CX 143 

2-  

ACUA SANITÁRIA MULTIPLO USO DE 1000ML, embalado em frasco de plástico, caixa 
contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de papelão. Composição: Hipoclorito de Sódio, 
Estabilizante, Barrilha Leve, H02. Teor de Cloro Ativo: De 2 a 2,5% P/P. Quando da entrega o 
produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. Apresentar tiotificação ou registro 
na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ) e laudo técnico de aprovação de análise do produto emitido por órgão público. 

CX 142 

3.  
ÁLCOOL EM GEL 650  EMBALAGEM COM 500ML. Embalagem secundária caixa com 12 
unidades. Apresentar registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

CX 86 

4.  
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° (92,8 INPM). Utilizado para limpeza em geral. Caixa 
com 12 unidades de 1000mI. Apresentar notificação na ANVISA e ficha de informação de 
segurança para produtos químicos (FISPQ). 

CX 13 

S. 

ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO A 46°. Composição: Alcool Etílico, Desnacurante (Benzoato 
de Denatônio) e Agua. Utilizado para limpeza em geral. Caixa com 12 unidades de SOOml. 
Apresentar registro e/ou notificação da ANVISA e ficha de infonnações de segurança de produto 
químico (FISPQ). 

CX 15 

6.  
AMACIANTE PARA ROUPA DE 2 LITROS embalado em frasco plástico e acondicionado cm 
caixa de papelão contendo Cloreto Dialquil Dimetil Amônio, Coadjuvante, Perfume, Preservante, 
Corantes, Acidulante e Água produto inspecionado pelo INMETRO com validade de 3 anos. 

UN 285 

7.  
ANTWERRAPANTE PARA PISOS, COM 01 LITRO. 	O produto pode ser utilizado em 
granitos, porcelanatos, cerâmicas, mármores, ardósias e muitos outros revestimentos que estiverem 
escorregadios, rendendo até 1 0m2/1t. 

LT 12 

8.  CERA LIQUIDA INCOLOR para pisos de madeiras - frasco c/ 750ni1. UN 12 

9.  

CERA, TIPO LIQUIDA. Para aplicação em pisos cerâmicos, frasco c/ 750m1. Composição: 
Dispersão Acrílica Metalizada, Emulsão de Polietileno, Agente Nivelador, Agente Formador de 
Filme, Plastificante, Conservante, Fragrancia, Corante e Água. A Embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação, procedência, Nr. de Lote, Validado e Nr. de Registro no 
Ministério da Saúde. 

UN 14 

10 CLARIFICANTE PARA PISCINA, Composição: Tricloreto de Alumínio 30% Ácido Clorídrico 
1,5%, Ingredientes Inertes 68.5. LT 18 

11.  

DESINFETANTE LIQUIDO DE 1 LITRO embalado em frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão contendo em sua composição Água, Ingrediente Ativo, Formol, Sabão de 
Trietanolamina, Acool Etílico, Perfume, Edta e Corante. (Lavanda, Jasmin, Eucalipto e Pinho), Cx. 
C/12 Und. Apresentar Registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

CX 165 

12.  DESODORIZADOR DE AR SPRAY AEROSOL, frasco com aproximadamente 360n-d, UN 389 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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Lote 2— (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE APROXIMADAMENTE 15%) 

Item Descrição Unid Quant 

Contendo em sua composição: Parfiim, Alcohol, Aqua, Sodium, Nitrite e Isobutante / Propane. 

13.  
DESODORIZADOR SANITÁRIO. Aspecto Físico: Tablete Para aplicação em vaso sanitário. A 
Embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e validade, Nr. de lote 
e Nr. de Registro no Ministério da Saúde. 

UN 5 

14.  

DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇAS  DE SOOML das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão com 24 unidades. 
Composição: 	Componente 	Ativo, 	Glicerina, 	Coadjuvantes, 	Conservantes, 	Scqucstrantes, 
Espressantes, Controlador de PH, Corantes, Fragrancias e Agua. Apresentar registro da ANVISA e 
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

CX 107 

15.  EVITA MOFO NEUTRO, Laranja ou lavanda lOOg elimina a umidade e o mofo de móveis. UN 105 

16.  

INSETICIDA SPRAY 300ML usado para exterminar insetos (Baratas, Formigas, Moscas, 
Peniilongos, Mosquitos Aedys Aegypti) destruindo ovos e larvas, embalado em frasco de 300m1. 
Composição: Imiprotina 0,020%, Permitrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, ingredientes Ativos, 
Solvente, Anti-Oxidante, Emulsificante, Veículo e Propelantes. Apresentar registo e/ou notificação 
da ANVISA e ficha de infonnações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

UN 224 

17.  
LUSTRA MÓVEL PERFUMADO 200ML, embalado em frasco plástico, contendo agente 
formador de filme. Cera de Carnaúba, Parafina, Silicone, Emulsiflcante, Solvente de Petróleo, 
Alcalinizante, Espressante, Fragrancia e Veículo. 

UN 423 

18.  

LIMPA VIDROS 3 EM 1, (ANTI-PÓ, ANTI-ChUVA E ANTI-POLUIÇÃO), embalagem 
contendo 500m1. Indicado pala a limpeza de embaçamento e marcas de dedos, com transparencia 
total aos vidros, sem amoníaco. Caixa com 12 unidades. Composição: Lauril Eter Sulfato de Sódio, 
Solventes, Sequestrantes, Conservantes, Coadjuvantes, Corantes, Fragrancia e Veículo. Apresentar 
notificação da ANVISA e ficha de infonnaçõcs de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

CX 60 

19.  

LIMPADOR MULTIUSO DE SOOML embalado em frasco plástico com a composição contendo 
Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Tenso Ativo Não lônico, Alcalinizante, Sequestrante, 
Solubilizante, Éter Glicótico, Álcool, Perfume e Agua. Caixa com 12 unidades. 	Apresentar 
notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de 
produtos qulmicosFISPQ). 

CX 52 

20 

PEDRA SANrrÁBIA COM SUPORTE DE SUSTENÇÃO (Desodorizador Sanitário) na 
fragância lavanda com 40g embalada em caixa de papelão, contendo na Composição: Dodecil, 
Benzeno Sulfonato de Sódio, Sílica, Sulfato de Sódio, Carbonato de Sódio, Corantes e Fragância. 
Não Contém Paradiclorobenzeno. Produto inspecionado pelo INMETRO, com validade de 3 anos. 

DZ 188 

21 POLIDOR DE AÇO INOX LIQUIDO 500ML embalado em frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão com 12 unidade. CX 23 

22 

POLIDOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO 500ML embalado em frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua composição emulgador, essência conservante. 
Apresentar notificação e/ou registro na ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

CX 50 

23. 
PASTA PARA LIMPEZA EM ALUMÍNIO, sem perfume, embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml cx c/12. Quando da entrega o produto deverá 
apresentar, no mínimo, 80°/o do prazo de validade. 

CX 18 

24 

SABÃO EM BARRA DE COCO EMBALAGEM COM 200GR. Composição Abase de Óleo de 
Babaçu, Sais Orgânicos e Inorgânicos, Branqueador Óptico e Glicerina. Embalados em sacos 
plásticos individualmente. Pacote com 5 x 200gr. Apresentar notificação da ANVISA e ficha de 
informações de segurança de produts químico (FISPQ). 

PCT 26 

25. 

SABÃO EM BARRA MULTI ATIVO AZUL PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G caixa 
com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em caixas de papelão contendo na 
sua composição: Acido Graxos De Coco/Babaçu, Sabão de Ácidos Graxos de Sebo, Sabão de 
Ácidos Graxos De Soja, Cloreto de Sódio, Glicerina, Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Linear, 
Perfume, Edta Ehdp, Corante e Água produto inspecionado pelo INMEFRO. 

CX 26 

26 

SABÃO EM PÓ DE 500GR, embalada cm caixa de papelão e acondicionada em caixa master de 
papelão contendo 24 unidades. Contendo em sua Composição: Linear Alquil, Benzeno Sulfonato de 
Sódio, Alcalinizantes, Branqueador Óptico, Coadjuvantes, Carga Corante, Fragrancia, Ensima e 
Água. 	Apresentar notificação e/ou registro na ANVISA e ficha de informações de segurança de 

CX 105 

coMTssÂQ PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. PrSdeute Camelo Branco, 90 5100-  Centro - CEP: 62.850-00 Horizonte- C 
Fone: (85)3336.1434 
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Lote 2— (EXCLUSIVO ME E EI? - COTA DE APROXIMADAMENTE 15%) 

Item Descrição 	 Unld Quani 

produtos químicos (FISPQ). 

27.  

SABÃO EM PÓ. Embalada em caixa de papelão contendo 1 kg. Contendo em sua Composição: 
Tensoativo 	Aniônico, 	Alcalinizantes, 	Branqueador 	Óptico, 	Coadjuvanates, 	Sequestranates, 
Sinergista, Carga, Enzima, Corante, Fragrância e Agua. Componente Ativo: Linear Alquilbenzeno 
Sulfonato de Sódio. Apresentar registro da ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

CX 23 

28.  
SABÃO EM pó. Embalada em saco plastico com SOOgr. Contendo em sua Composição: Linear 
Alquil, Benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizantes, Branqueador Óptico, Coadjuvantes, Carga 
Corante, Fragrancia, Ensima e Agua. Fardo com 20 unidades. 

Fardo 134 

29.  

SABÃO GLICERINADO MULTIATIVO PERFUMADO EM BARRAS, em embalagem com 
05 unidades com cada barra pesando 200g. Testado Dermatologicamente. Composição: Materia 
Graxa, Alcalinizante, Glicerina, Diluente, Coadjuante, Essencia e Corante. Apresentar registro da 
ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ). Produto inspecionado pelo INMETRO. 

PCT 158 

30 
SABONETE LIQUIDO NA FRAGRÂNCIA ERVA DOCE PARA MÃOS com ação bactericida 
de 500m1 embalado em frasco plástico, produto inspecionado pelo INMETRO. 

UN 426 

31.  

SABONETE SUAVE COM EXTRATO DE FRUTAS E HI9RATANTE 90G em embalagem de 
papelão contendo em sua composição Sabão Base de Sódio, Agua, Carbonato de Cálcio, Perfume, 
Cloreto de Sódio, óleo de Semente de Girassol, Carbonato de Sódio, Glicerina, Extrato de Moe 
Vera, Dióxido de Titinio, Acido Etileno Hidroxi Difosfónico, Acido Etileno Diamino Teracéúco, 
Hidroxitolueno Butilado. 

UN 305 

32.  
SILICONE GEL, PARA PNEUS, Borrachas, Pára-Choques, Banco de couro, painésis, plásticos, 
vinil. Frasco C/120G, com registro no Ministério da Saúde, químico responsável. Quando da entrega 
o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

UN 9 

Lote 3- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

1.  

ALVEJANTE LIQUIDO OXIGENADO NA LAVAGEM DE ROUPAS. Composição: 
Peróxido de Hidrogénio, Acido Perocético e Estabilizantes. Aplicação - Uso Profissional: 
Utilizado na Lavanderia Hospitalar no Alvejamento de Roupas de Algodão e Poliéster, Brancas e 
de cores firmes, com sujidades leves ou pesadas e amplo espectro na remoção de manchas. O 
Produto não poderá agridir as fibras, bem como não reagirá com produto à base de Clorhcxidina. 
Dosagem no alvejamento: De 0,5 a 5ML/KG. Embalagem: Bombona plástica lacrada contendo 
20kg. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de 
informações de segurança de produtos qimicos (FISPQ). 

Bomb 36 

2.  

DESINFETANTE E ALVEJANTE LÍQUIDO CLORADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS 
E PISOS. Produto à base de Hipoclorito de Sódio Estabilizado, mantendo-se ativo durante a fase 
de alvejamento. Promove a desinfecção e o alvejamento uniforme das roupas, removendo manchas 
sensíveis a oxidação. Composição: Hipoclorito de sódio, estabilizante, veículo aquoso. Princípio 
ativo: Hipoclorito de Sódio Mínimo de 10% (P/V). Aplicação - Uso Profissional: na desinfecção 
de pisos, paredes e outras superficies não sensíveis ao cloro. No alvejamento de roupas de algodão 
e poliéster brancas e de cores firmes, com sujidades leves ou pesadas (Sangue, Fezes, 
Medicamentos, Óleos e Gorduras, Etc), ou em máquinas de lavar. Dosagem no alvejamento de 3 a 
I4MLfKG. Dosagem na desinfecção de 5m1 para 1.0001 «agua. Embalagem: Bombonas plásticas 
lacradas contendo 50 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do 
produto e ficha de intbrmações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

l3omb 22 

3.  

IHPOCLÓRICO DE SÓDIO, APRESENTADO EM BOMBONA PLASTICA DE 50 
LITROS, produto à base de Hipoclorito de Sódio Estabilizado, concentrado com poder 
desinfecção. Composição: Hipoclorito de Sódio, Estabilizanate, Veículo Aquoso. Princípio Ativo: 
Hipoclorito de Sódio Mininio 100% (P/V) que Eqyuvale a 8,5% (P/P). Apresentar notificação ou 
registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

Bomb 315 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Mv. Presidente Castelo Branco, n°5100 -Centro - CEP: 62.880-00 Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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4. LAVA ROUPAS LÍQUIDO, para limpeza de todos os tipos de roupas. embalagem com 5 litros. Bomb 90 

S. 

DETERGENTE EM PÓ CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, PACOTE 
COM 20 KG. Composição: Tensoativo Aniônico, Temsoativos Não lônico, Agentes Suspensivos, 
Sequestrantes, Complexantes, Alcalinizantes, Dispersantes, Coadjuvantes, Branqueadores ópticos 
e Essência. Dosagem de 1 a 7 G/KG Roupa Seca. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, 
ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

PCT 270 

6.  

AMACIANTE 20 LITROS PRODUTOS DE 1 LINHA PARA ROUPAS. Aspecto Liquido 
Visco-Cremosa, Cor: Azul, Aroma Floral. Composição: Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio, 
Coadjuvantes, Espessantes, Conservantes, Essencia, Corante em Veículo Aquoso. Dosagem 
máxima de uso: De 2,0 a 8,0 MI/Kg. Roupa Seca. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, 
ficha técnica do yroduto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 738 

7.  

REAGENTE A CLORIIEXIDLNA PRESENTE EM TECIDOS HOSPIATALES. Possibilita 
a remoção da Clorbexidina. Substitue a operação de Umectação. Auxilia na remoção de sujidades 
graxosas e oleosas. Contém Agente Complexante. Possui Tensoativo Biodegradável. Composição: 
Agente Complexante, Tensoativo não lónico e Coadjuvante. Aplicação - Uso Profissional: Na 
operação de tratamento e uniectação, na lavagem de roupas de algodão e poliéster que contenham 
Clorhexidina. Dosagem no tratamento e Umectação: De 3,0 a 7,OMLJKG. Embalagem: Balde 
Plástico Lacrado Contendo 35KG. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica 
do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 13 

8.  

UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, PRODUTO DE V LINHA, de P11 Neutro, 
com poder de Umectação em processamento industrial para roupas com diferentes graus e tipos de 
sujidade. Composição: Linear Alquil Benzeno Sulfonato, Alcalinizante, Aditivo, Conservante, 
Opacificante e Veículo Aquoso. Apresentação: Balde Plástico Lacrado Contendo 20 kg. 
Aplicação: Na operação de Umectação de roupas hospitalares com sujidades pesadas (Sangue, 
Fezes, Etc). Dosagem: De 1 a 3g/kg Roupa Seca. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, 
ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 180 

Lote 4- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE APROXIMADAMENTE 10%) 

Item Descrição Unld Quant 

ALVEJANTE LIQUIDO OXIGENADO NA LAVAGEM DE ROUPAS. Composição: 
Peróxido de Hidrogénio, Ácido Perocético e Estabilizantes. Aplicação - Uso Profissional: 
Utilizado na Lavanderia Hospitalar no Alvejamento de Roupas de Algodão e Poliéster, Brancas e 
de cores firmes, com sujidades leves ou pesadas e amplo espectro na remoção de manchas. O 
Produto não poderá agridir as fibras, bem como não reagirá com produto à base de Clorhexidina. 
Dosagem no alvejamento: De 0,5 a SML/KG. Embalagem: Bombona plástica lacrada contendo 
20kg. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de 
informações de segurança de produtos qulmieos (FISPQ). 

Bomb 4 

2.  

DESINFETANTE E ALVEJANTE LIQUIDO CLORADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS 
E PISOS. Produto à base de Hipoclorito de Sódio Estabilizado, mantendo-se ativo durante a use 
de alvejamento. Promove a desinfecção e o alvejamento uniforme das roupas, removendo manchas 
sensíveis a oxidação. Composição: Hipoctorito de sódio, estabilizante, veículo aquoso. Principio 
ativo: Hipoclorito de Sódio Mínimo de 10% (P/V). Aplicação - Uso Profissional: na desinfecção 
de pisos, paredes e outras superfícies não sensíveis ao cloro. No alvejamento de roupas de algodão 
e poliéster brancas e de cores firmes, com sujidades leves ou pesadas (Sangue, Fezes, 
Medicamentos, óleos e Gorduras, Etc), ou em máquinas de lavar. Dosagem no alvejamento de 3 a 
I4MLJKG. Dosagem na desinfecção de 5m1 para 1.0001 d'agua. Embalagem: Bombonas plásticas 
lacradas contendo 50 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do 
produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 3 

3.  

IIIPOCLÓR1CO DE SÓDIO, 
LITROS, produto à base de 
desinfecção. Composição: Hipoclorito 
Hipoclorito de Sódio Mínimo 10% 
registro na ANVISA, ficha técnica 
químicos (FISPQ). 

APRESENTADO EM BOMBONA 
Ripoclorito de Sódio Estabilizado, concentrado 

de Sódio, Estabilizanate, Veículo Aquoso. 
(PAI) que Eqyuvale a 8,5% (PIP). Apresentar 

PLASTICA DE 50 
com poder 

Principio Ativo: 
notificação ou 

segurança de produtos 

Bomb 35 

do produto e ficha de infbrmações de 

4.  LAVA ROUPAS LÍQUIDO, para limpeza de todos os tipos de roupas. embalagem com 5 litros. Bomb 10 
S. DETERGENTE EM Pó CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, PACOTE PCi' 30 
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Lote 4— (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE APROXIMADAMENTE 10%) 

Item Descrição UnId Quant 

COM 20 KG. Composição: Tensoativo Aniônico, Temsoativos Não tônico, Agentes Suspensivos, 
Sequestrantes, Complexantes, Alcalinizantes, Dispersantes, Coadjuvantes, Branqueadores Ópticos 
e Essência. Dosagem de 1 a 7 G/KG Roupa Seca. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, 
ficha técnica do produto e ficha de infonnações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

6.  

AMACIANTE 
Visco-Cremosa, 
Coadjuvantes, 
máxima de 
ficha técnica 

20 LITROS PRODUTOS DE 1 LINHA PARA ROUPAS. Aspecto Liquido 
Cor. Azul, Aroma Floral. Composição: Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio, 

Espessantes, Conservantes, Essencia, Corante em Veículo Aquoso. Dosagem 
uso-  De 2,0 a 8,0 MI/Kg. Roupa Seca. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, 

Balde 82 

doyroduto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

7.  

REAGENTE A CLORHEYUI)INA PRESENTE EM TECIDOS HOSPIATALES. Possibilita 
a remoção da Clorhexidina. Substitue a operação de Umectação. Auxilia na remoção de sujidades 
graxosas e oleosas. Contém Agente Complexante. Possui Tensoativo Biodegradável. Composição: 

Agente  Complexante, Tensoativo não lônico e Coadjuvante. Aplicação - Uso Profissional: Na 
operação de tratamento e umectação, na lavagem de roupas de algodão e poliéster que contenham 
Clorbexidina. Dosagem no tratamento e Umectação: De 3,0 a 7,OMLIKG. Embalagem: Balde 
Plástico Lacrado Contendo 35KG. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica 
do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 2 

8.  

UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, PRODUTO DE 1  LINHA, de PH Neutro, 
com poder de Umectação em processamento industrial para roupas com diferentes graus e tipos de 
sujidade. Composição: Linear Alquil Benzeno Sulfonato, Alcalinizante, Aditivo, Conservante, 
Opacificante e Veículo Aquoso. Apresentação: Balde Plástico Lacrado Contendo 20 kg. 
Aplicação: Na operação de Umectação de roupas hospitalares com sujidades pesadas (Sangue. 
Fezes, Etc). Dosagem: De 1 a 3g/kg Roupa Seca. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, 
ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 20 

Lote 5- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quani 

1.  

ACIDLLAI'4TE DE 20 KG para uso em processos de LAVAGENS INDUSTRIAIS, produtos de 
1' linha. Deve possuir componente capazes de excluir das roupas os componentes clorados e 
alcalinos. Dosagem máxima de uso 1,0 a 1,5GIKG roupa seca. Composição: Pirossufito de Sódio, 
Sal Inorgânico, Essência. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto 
e ficha de informações de se urança de produtos químicos (FISPQ). 

PCT 80 

2.  

ADITIVO ALCALINO LIQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPAS. Composição: Hidrato de 
Sódio, Alcalinizante, Sequestrante em Veículo Aquoso. Aplicação - Uso Profissional: Na 
Operação de Pré-Lavagem e/ou lavagem de Roupas de algodão e poliester brancas e de cores 
firmes, com sujidades leves ou pesadas (Sangue, Fezes, Medicamentos, Óleos e Gorduras, Etc), 
em máquinas lavadoras. Dosagem: de 1,0 a 8,0MLJKG. Embalagem: Bombons plástica lacrada 
contendo 20 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e 
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 20 

3.  

ALVEJANTE CLORADO EM PÓ DE 20 KG. Produtos de 1' linha com 18% de cloro ativo, 
ideal para utilização de processos de lavagem em máquinas industriais, com poder de desinfecção 
e alvejamento. 	Dosagem máxima de uso 1 	a 4gr/kg roupa seca. Composição: Acido 
Tricloroisocianúrico, 	Alcalinizantes, 	Complexante 	e 	Carga. 	Principio 	Ativo: 	Acido 
Tricloroisocianúrico 18%. 	Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do 
produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 560 

4.  

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS. 
Composição: Tensoativos A.niônicos e não Aniônicos, Agentes Sequestrantes, Complexanates, 
Alcalinizantcs, Suspensivos e Branqueadores Ópticos. Aplicação - Uso Profissional: na operação 
de Desagregação, Pré-Lavagem, Lavagem e Umectação de roupas brancas e de cores firmes, com 
sujidades pesadas ou leves em máquinas lavadoras. Dosagem: 0,5 a 8.OML/KG. Embalagem: 
Balde plástico lacrado com 20 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica 
do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 32 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n"5100 Centro - CEP: 62.880-00 Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Lote 5- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição UnId Quant 

S. 

NEUTRALIZANTE DE RESÍDUO ALCALINO NA LAVAGEM DE ROUPAS. 
Composição: 	Pirossulfito 	de 	Sódio, Corante, 	Veículo 	Aquoso. 	Produto utilizado como 
neutralizador dos resíduos de alvejantes químicos e agentes Alcalinos, presentes nas fibras, 
evitando o amarelamento do tecido, preservando o brilho e a tonalidade das cores. Diminui o 
número de enxágues finais e remove manchas sensíveis à redução. Aplicação - Uso Propflssional: 
na operação de acidulação em lavagem de roupas brancas e de cores firmes, com sujidades pesadas 
ou leves em máquinas lavadoras. Dosagem na Acidulação: De 0,5 a 3ML/KG. Embalagem: Balde 
plástico lacrado com tampas de pressão contendo 20 litros. Apresentar Notificação Ou Registro na 
ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ). 

Balde II 

6 

AMACL4NTE DE TECIDO E ROUPAS NA LAVAGEM COM MÁQUINAS. Composição: 
Cloreto de Dialquil Dimetil Amónio, Coadjuvantes, Espcssantes, Conservantes, Essencias, 
Corante em Veículo Aquoso. Aplicação - Uso Profissional: Na operação de amaciamento de todos 
os tipos d tecidos, nas lavanderias hospitalares. O produto tem a função de: amaciar e perfumar os 
tecidos; prolongar a vida útil dos tecidos; facilitar a Centrifugação e a Calandragem; diminuir o 
número de enxágues finais. Dosagem no amaciamento: De 2,0 a 8,OMLJKG. Embalagem: Balde 
Plástico Lacrado Contendo 20 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica 
do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 40 

Lote 6- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 20%) 

Item Descrição Unid Quant 

ACIDULANTE DE 20 KG para uso em processos de LAVAGENS INDUSTRIAIS, produtos de 
1° linha. Deve possuir componente capazes de excluir das roupas os componentes clorados e 
alcalinos. Dosagem máxima de uso 1,0 a l,SG/ICG roupa seca. Composição: Pirossufito de Sódio, 
Sal Inorgãnico, Essência. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto 
e ficha de informações de se urança de produtos químicos (FISPQ). 

PCT 20 

2.  

ADITIVO ALCALINO LIQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPAS. Composição: Hidrato de 
Sódio, Aicalinizante, Sequestrante em Veículo Aquoso. Aplicação - Uso Profissional: Na 
Operação de Pré-Lavagem ciou lavagem de Roupas de algodão e poliester brancas e de cores 
firmes, com sujidades leves ou pesadas (Sangue, Fezes, Medicamentos, Óleos e Gorduras, Etc), 
em máquinas lavadoras. Dosagem: de 1,0 a 8,OMLIKG. Embalagem: Bombons plástica lacrada 
contendo 20 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e 
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 5 

3.  

ALVEJANTE CLORADO EM PÓ DE 20 KG. Produtos de 1° linha com 18% de cloro ativo, 
ideal para utilização de processos de lavagem cm máquinas industriais, com poder de desinfrcção 
e alvejamento. 	Dosagem máxima de uso 1 a 4gr/kg roupa seca. Composição: Acido 
Tricloroisocianúrico, 	AlcaIi.nizantes, 	Complcxante 	e 	Carga. 	Principio 	Ativo: 	Acido 
Tricloroisocianúrico 18%. 	Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do 
produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 140 

4.  

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS. 
Composição: Tensoativos Aniônicos e não ALniônicos, Agentes Sequestrantes, Complexanates, 
Alcalinizantes, Suspensivos e Branqueadores Ópticos. Aplicação - Uso Profissional: na operação 
de Desagregação, Pré-Lavagem, Lavagem e Umectação de roupas brancas e de cores firmes, com 
sujidades pesadas ou leves em máquinas lavadoras. Dosagem: 0,5 a 8,OMIJKG. Embalagem: 
Balde plástico lacrado com 20 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica 
do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 8 

S. 

NEUTRALIZANTE DE RESÍDUO ALCALINO NA LAVAGEM DE ROUPAS. 
Composição: 	Pirossulfito de 	Sódio, Corante, 	Veículo 	Aquoso. 	Produto 	utilizado como 
neutralizador dos resíduos de alvejantes químicos e agentes Alcalinos, presentes nas fibras, 
evitando o amarelamento do tecido, preservando o brilho e a tonalidade das cores. Diminui o 
número de enxágues finais e remove manchas sensíveis à redução. Aplicação - Uso Propfissional: 
na operação dc acidulação em lavagem de roupas brancas e de cores firmes, com sujidades pesadas 
ou leves em máquinas lavadoras. Dosagem na Acidulação: De 0,5 a 3ML/KG. Embalagem: Balde 

Balde 3 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100- Centro - CE?: 62.880.00 Horizonte- CE 
Fone (8$) 3336.1434 
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MUNICIPAL DE 
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   e' 
Lote 6- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 20%) 

Item Descrição Unld Quant 

plástico lacrado com tampas de pressão contendo 20 litros. Apresentar Notificação Ou Registro na 
ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de infbnnações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ). 

6 

AMACIANTE DE TECIDO E ROUPAS NA LAVAGEM COM MÁQUINAS. Composição: 
Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio, Coadjuvantes, Espessantes, Conservantes, Essencias, 
Corante em Veículo Aquoso. Aplicação - Uso Profissional: Na operação de amaciamento de todos 
os tipos d tecidos, nas lavanderias hospitalares. O produto tem a função de: amaciar e perfumar os 
tecidos; prolongar a vida útil dos tecidos; facilitar a Centrifugação e a Calandragem; diminuir o 
número de enxágues finais. Dosagem no amaciamento: De 2,0 a 8,OMLJKG. Embalagem: Balde 
Plástico Lacrado Contendo 20 litros. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica 
do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 10 

Lote 7- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

1.  

ÁGUA SANITÁRIA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 5000 ML, tampa lacrada. 
Composição: Hipoclorico de Sódio, Estabilizante, Barrilha Leve, 1102. Teor de cloro de acordo 
com o limite da legislação pertinente (2,0% P/P a 2,5% P/P), registro do Ministério da Saúde, 

químico  responsável, composição e informações do fabricante estampados na embalagem. quando 
da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 	Apresentar 
notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informaç6es de segurança 
de produtos químicos (FISPQ), e laudo técnico de aprovação de análise do produto emitido por 
órgão público. 

GL 51 

2.  

ÁLCOOL GEL A 700  (INPM). Composição: Álcool Etílico, Desnawrante (Benzoato de 
Denatônio), Carbômero, Neutralizante, Emoliente e Água. Solução Anti-Séptica com efeitos 
antifingico e bactericida, uso em Anti-Sepsia das mãos sem uso de água e papel, PH-NEUTRO, 
Galão de 5 Litros. Embalagem Contendo: N° do lote impresso no rotulo da embalagem, nome e 
registro de químico responsável pelo produto, identificação do produto, marca do fabricante e 
prazo de validade. 	Apresentar registro ou notificação da ANVISA e ficha de informações de 
segurança de produto químico (FISQP). deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

GL 361 

3.  

DESINFETANTE HOSPITALAR Concentrado de 5~, Bombons de 5 Itros para áreas 
criticas. Composição: Cloreto de Alquil Dimetil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, 
Tensoativo Não lônico, Sequestrante, Corante e Veículo. Princípio Ativo: Cloreto de Alquil 
Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecíl Dimetil Amónio a 8,20%. Apresentar notificação ou 
registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

Bomb 510 

4.  

DESINFETANTE PERFUMADO com ação germicida e Cloro Ativo, Fragrâncias: Floral, 
Eucalipto, Herbal, Lavanda ou Pinho, Embalagem com 5 Litros, com registro do Ministério da 
Saúde, químico responsável, composição e informações do fabricante estampada na embalagem. 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 
Apresentar registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ). 

GL 146 

S. 

DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUÇAS, com PH Neutro, Dermatologicamente testado, 
em embalagens contendo 5 lis. Composição: componente ativo, Glicerina, Coadjuvantes, 
Conservantes. Sequestrantes, Espressantes, Controlador de P11, Corantes, Fragrancias e Agua. 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 
Apresentar registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ). 

GL 150 

6.  
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS, fragrância suave e P11 Neutro, com registro do 
Ministério da Saúde, químico responsável, informações do fabricante estampados na embalagem. 
Embalagem com 5 litros. 

GL 57 

7.  
CLORO GRANULADO. Tipo de formulação: Grânulos solúveis; Composição: Hipoctorito de 
cálcio. Concentração 60 - 80%; nome químico comum ou genérico: Hipoclorito de Cálcio 
CACL202; Solubilidade: Solúvel em Agua 18% a 25°c; Estado Fisico: Granulado; Modo de Ação: 

Balde 14 
e'. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Ai'. Presidente Castelo Branco, a' 5100- Centro - CEP: 62.580-00 Horizonte- CE 
Pose: (85) 3336.1434 
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Lote 7- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

11cm Descrição Unld Quant 

Agente Oxidante e desinfetante para águas de piscina, controlando imediatamente com máxima 
eficácia contra Bactérias, Algas, Fungos e outros Contaminantes Presentesna água da piscina; 
apresentação embalagem de 10kg. 	Apresentar notificação ou registro na ANVISA e ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

8 

DESENGORDURANTE PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO E FORNOS 5 LITROS. Solúvel 
em Água, Capaz de remover os resíduos orgânicos provenientes do cozimento de gêneros 
alimentícios, com substância Biodegradáveis. Composição: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de 
Sódio (ATIVO), Coadjuvante, Agente Umectante, Aditivo, Corante e Veículo Aquoso. Apresentar 
notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança 
de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 68 

9.  

DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS CONCENTRADO COM PODER 
BACTERICIDA. Composição: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil 
Dimetil Amônio, Polioxietileno Nonil%nil Éter, Sequestrante, Corante, Essência e Veículo. 
Princípio Ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio a 
0,50%. Ação Desinfetante Prolongada. Utilização de pisos e paredes para as limpezas 
concorrentes e terminais. Perfumado. Apresentar registro e/ou notificação na ANVISA, ficha 
técnica e ficha de infonnações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 1.275 

10.  

DETERGENTE CONCENTRADO DE USO GERAL onde se destina a limpeza de superficies 
laváveis lisas ou porosas, Tais Como: Pisos, Paredes, fachadas, materiais sintéticos, plástico, aço 
inox, fórmicas, louças em geral, embalagem plastica com 5 litros. Composição: Linear Alquil 
Benzeno Sulfbnico, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Agente de controle de PH. Sequestrante, 
Coadjuvantes, Conservante, Corante e Veiculo. Modo de Usar. Limpeza Pesada: aplicar 01 parte 
do produto para até 20 partes de solução. para limpeza leve: aplicar 01 parte do produto para até 
40 partes de solução. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e 
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 127 

II. 

LIMPADOR RESTAURADOR PARA PISOS. Aplicação: como base seladora e acbamento de 
pisos porosos laváveis, como: Paviflex, Cerâmica, Oranilite, Pisos Vinílicos, Etc. Composição: 
Copolimero Acrílico, Agente de Polimento. Conservante e Veículo. Diluição: pronto uso. 
Rendimento: De 80 à 100 metro quadrado por litro. Tempo de secagem: De 30 à 45 Minutos. 
Número de camadas: De 02 a 04 Camadas. Apresentação: bomobona plástica lacrada de 05 litros. 
Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações 
de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb SI 

12.  
SABONETE PARA AS MÃOS 5 LITROS, de consistência cremosa, antisséptico, com agentes 
emoliente e hidratantes, possibilitando a lavagem sucessivas das mãos. Ter como agente 
Bactericida o Triclosan. Ser isento de formol e similares. 

Bomb 340 

13.  

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA EM GERAL. Balde com 05 litros. 
Composição: Linear Alquil Benzeno Sulfônico, Alcalinizante, Sequestrante, Corantes, Essência, 
Conservante, Tensoativo não Iõnico, Espessante e Veículo. Apresentar notificação ou registro na 
ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ). 

Balde 1.275 

Lote 8- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 15 %) 

11cm Descrição UnId Quant 

1. 

ÁGUA SANITÁRIA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 5000 ML, tampa lacrada. 
Composição: ilipoclorito de Sódio, Estabilizaste, Barrilha Leve, 1102. Teor de cloro de acordo 
com o limite da legislação pertinente (2,00% P/P a 2,5% P/P), registro do Ministério da Saúde, 
químico responsável, composição e informações do fabricante estampados na embalagem. quando 
da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 	Apresentar 
notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança 
de produtos químicos (FISPQ), e laudo técnico de aprovação de análise do produto emitido por 
órgão público. 

GL 9 

2 ÁLCOOL GEL A 70 	(INPM). Composição: Álcool Etílico, Desnaturaute (Beuzoato de 
Denatônio), Carbômero, Neutralizante, Emoliente e Água. Solução Anti-Séptica com efeitos CL 64 

COMISSÂO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. PrSdente Cutelo Branco, n 5100- Centro - CE?: 62.880-00 Hcdzoate- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Lote 8- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 15 %) 

Item Descrição Unid Quant 

antifingico e bactericida, uso em Anti-Sepsia das mãos sem uso de água e papel, PH-NEUTRO, 
Galão de 5 Litros. Embalagem Contendo: N° do lote impresso no rotulo da embalagem, nome e 
registro de químico responsável pelo produto, identificação do produto, marta do fabricante e 
prazo de validade. 	Apresentar registro ou notificação da ANVISA e ficha de informações de 
segurança de produto químico (FISQP). Deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

3.  

DESINFETANTE HOSPITALAR Concentrado de 5 Geração, Bombona de 5 kros para áreas 
críticas. Composição: Cloreto de Alquil Dimetil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, 
Tensoativo Não lônico, Sequestrante, Corante e Veículo. Princípio Ativo: Cloreto de Alquil 
Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil Amônio a 8,200%. Apresentar notificação ou 
registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ). 

Bomb 90 

4.  

DESINFETANTE PERFUMADO com ação germicida e Cloro Ativo, Fragrâncias: Floral, 
Eucalipto, Herbal, Lavanda ou Pinho, Embalagem com 5 Litros, com registro do Ministério da 
Saúde, químico responsável, composição e infi,rmaçôes do fabricante estampada na embalagem. 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. Apresentar 
registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

GL 26 

S. 

DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUÇAS,  com PH Neutro, Dermatologicamente testado, em 
embalagens 	contendo 	5 	lts. 	Composição: 	componente 	ativo. 	Glicerina, 	Coadjuvantes, 
Conservantes, Sequestrantes, Espressantes, Controlador de PH, Corantes, Fragrancias e Agua. 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. Apresentar 
registro da ANVISA e ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

GL 27 

6.  
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS, fragrância suave e PH Neutro, com registro do 
Ministério da Saúde, químico responsável, informações do fhbricante estampados na embalagem. 
Embalagem com 5 litros. 

GL 10 

7.  

CLORO GRANULADO. Tipo de formulação: Grânulos solúveis; Composição: Ilipoclorito de 
cálcio. Concentração 60 - 800/o; nome químico comum ou genérico: Hipoclorito de Cálcio 
CACL202; Solubilidade: Solúvel em Agua 18% a 25°c; Estado Físico: Granulado; Modo de Ação: 
Agente Oxidante e desinfetante para águas de piscina, controlando imediatamente com máxima 
eficácia contra Bactérias, Algas, Fungos e outros Containini.ntes Presentesna água da piscina; 
apresentação embalagem de 10kg. 	Apresentar notificação ou registro na ANVISA e ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Balde 2 

S. 

DESENGORDURANTE PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO E FORNOS 5 LITROS. Solúvel 
em Água, Capaz de remover os resíduos orgânicos provenientes do cozimento de gêneros 
alimentícios, com substância Biodegradáveis. Composição: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de 
Sódio (ATIVO), Coadjuvante, Agente Umectante, Aditivo, Corante e Veículo Aquoso. Apresentar 
notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança 
de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 12 

9.  

DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS CONCENTRADO COM PODER 
BACTERICIDA. Composição: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil 
Dimetil Amônio, Polioxictileno Nonilfenil Éter, Sequestrante, Corante, Esséncia e Veículo. 
Princípio Ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio a 
0,50V.. Ação Desinfetante Prolongada. Utilização de pisos e paredes para as limpezas concorrentes 
e terminais. Perfumado. Apresentar registro e/ou notificação na ANVISA, ficha técnica e ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 225 

10.  

DETERGENTE CONCENTRADO DE USO GERAL, onde se destina a limpeza de superficies 
laváveis lisas ou porosas, Tais Como: Pises, Paredes, fachadas, materiais sintéticos, plástico, aço 
inox, fórmicas, louças cm geral, embalagem plastica com 5 litros. Composição: Linear Alquil 
Benzeno Sulftico, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Agente de controle de PH, Sequestrante, 
Coadjuvantes, Conservante, Corante e Veículo. Modo de Usar: Limpeza Pesada: aplicar 01 parte 
do produto para até 20 panes de solução. para limpeza leve: aplicar 01 parte do produto para até 40 
panes de solução. Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha 
de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

Bomb 23 

11 LIMPADOR RESTAURADOR PARA PISOS. Aplicação: como base seladora e acbamento de 
pisos porosos laváveis, como: Paviflex, Cerâmica, Granilite, Pisos Vinilicos, Etc. Composição: Bomb 9 

- 
coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Ai,. Presidente Castelo ~co, n°5100-Centro - CEP: 62.88040 Hodzonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Lote 8- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 15 Vi) 

Item Descrição Unld Quant 

Copolimero Acrílico, Agente de Polimento, Conservante e Veículo. Diluição: pronto uso. 
Rendimento: De 80 à 100 metro quadrado por litro. Tempo de secagem: De 30 à 45 Minutos. 
Número de camadas: De 02 a 04 Camadas. Apresentação: bomobona plástica lacrada de 05 litros. 
Apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha técnica do produto e ficha de informações de 
segurança de produtos químicos (FISPQ). 

12.  
SABONETE PARA AS MÃOS 5 LITROS, de consistência cremosa, antisséptico, com agentes 
emoliente e hidratantes, possibilitando a lavagem sucessivas das mãos. Ter como agente 
Bactericida o Triclosan. Ser isento de formol e similares. 

Bomb 60 

13.  

DETERGENTE 
Composição: 

CONCENTRADO PARA LIMPEZA EM GERAL. Balde com 05 litros. 
Linear Alquil Benzeno Sulfônico, Alcalinizante, Sequestrante, Corantes, Essência, 
Tensoativo não lônico, Espessante e Veículo. Apresentar notificação ou registro na 

ficha técnica do produto e ficha de informações de segurança de produtos químicos 
Balde 225 Conservante, 

ANVISA, 
(HSPQ). 

Lote 9- (EXCLUSIVO ME E EI'?) 

Item Descrição UnId Quant 

1. 
ABSORVENTE PROTEÇÃO TOTAL ultrafino com abas pacote com 8 unidades tendo na sua 
composição celulose, Polímero Superabsorvente, Perfume, Polietileno, Polipropileno, Adesivos 
Termoplásticos, Papel Siliconado, com neutralizante de odores. 

PCT 200 

2 APARELHO DE BARBEAR com 2 unidades cada fita com Resinas Termoplástica, Elastâmero, 
AJuminio Aço Inoxidável Revestido com platina. PAR 300 

3.  

BLOQUEADOR SOLAR FF560, FRASCO COM I20ML. Loção Cremosa, não oleosa, 
aumenta em 50 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol, não sai na água, por no mínimo 2 
horas. Para proteção da pele dos efeitos nocivos das radiações UV-A e UV-B DEVIDO ao excesso 
de sol. Tem que oferecer alta proteção contra queimadura solar. Não deve conter Paba. Validade: 
24 Meses, Volume: 120 MI. Composição: Aqua, Carbomer, Disodium Edis, Phenybelzimidazole 
Sulfonic Acid, Cetearyl Alcohol, ceteareth-20, Potassium Cetyl Phsphate, Titanium Dioxidel 
Silica/ Dimethione, C12-15 Alkiyl Benzoate, Aminomethyl Propanol, Octocrylene, Homosalate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, 4-Methylbenzylidene Camphor, Xanthan Gum, Polyester-7/ 
Neopentyl 	Glycol 	Diheptanoate, 	Cyclomethicone, 	Tocopheryl 	Acetate, 	Phenoxyetbanol/ 
Methylparabenl Ethylparabenf Propylparaben/ Butylparaben, Parfuun (Isomelhil lonone, Aunyl 
Cinnamal, 	Benzyl 	Benzoate, 	Benzyl 	Cinnnntate, 	Benzyl 	Salicylate, 	Buthylphenyl 
Methylpropional, Cinnamal, Cinnamal Alcohol, Citral, Citroneilol, coumari, geraniol, hexyl 
cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool. Apresentar registro ou notificação da ANVISA e 
ficha de informações de segurança de produto químico (FISQP). 

UN 3.000 

4.  COLÔNIA INFANTIL UNISEX DE 120ML na fragrância cheirinho de bebê ou lavanda sendo 
refrescante e suave, Dermatologicamente testada. UN 180 

S. 

CONDICIONADOR PARA CABELOS, embalagem com aproximadamente 200m1, para 
cabelos normais, indicado para uso infantil, diário. Embalado em frasco plástico e acondicionado 
em caixas de papelão, contendo em sua composição Aminoácidos e Oligoelementos, Estruturas 
Iónicas. 

UN 100 

6.  

CREME DENTAL TRIPLA AÇÃO NO SABOR MENTA 90G embalado em bisnaga de cor 
branca acomodado em caixas de papelão contendo em sua COMPOSIÇAO: (3LIRECIN; 
SÕDIUM, MONOFLUOROPHOSPHATE; SÓDIO SACCHARIN; CELULOSE GTJM; 
SORBITOL; SÓDIO CILICATE; TETRASODIUM. 	ISOOPPM FLUOR; GLICERINA, 
SACARINA SÓDICA. 

UN 600 

7.  DESODORANTE AEROSOL, frasco com aproximadamente 150m1, Antitranspirante. UN 100 

8.  
ESCOVA DENTAL MÉDIA, em material plástico de cor branca com detalhe em azul, embalada 
em plástico e papel contendo em sua Composição: Resinas Termoplásticas, Nylon, Ancora 
Metálica e Pigmento Atóxico. 

UN 500 

9.  ESCOVA PARA UNHAS DAS MÃOS E PÉS conlbccionada em plástico com cerdas em naylon 
super macias tamanho 8,5X2,8X4,OCM. UN 100 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. ~dente CaeIo Branco, n°5100-Censo. CE?: 62.880-00 Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Lote 9- (EXCLUSIVO ME E EPP) 

Item Descrição UnId Quant 

10. ESMALTE PARA UNHAS (MÃOS E PÉS), em embalagem com 8 ml, cores variadas. UN 300 

11. REMOVEDOR DE ESMALTE COM GLICERINA, em embalagem com lOOinl. UN 60 

12. BASE PARA UNHAS (MÃOS E PÉS) EM EMBALAGEM COM 8ML. UN 100 

13. 
SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS, indicado para uso infantil, diário. Embalado cm 
frasco plástico de aproximadamente 300m1. Contendo em sua composição Aminoácidos e 
Oligoelementos, Estruturas lônicas. 

UN 60 

Lote 10- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

1.  AVENTAL PLÁSTICO, confeccionados em polietileno de alta densidade leitoso, com quatro tiras. UN 472 

2.  COADOR PARA CAFÉ em algodão branco, cabo de madeira e filtro de tecido. UN 184 

3.  CORDA PARA VARAL embalada em pacotes plásticos com 10 unidades de 10 metros. PCT 135 

4.  ESCOVÃO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'ACUA eia plastico. UN 94 

S. 
ESPONJA DUPLA FACE DE 99 MM X 69 MM X 19 MM. Espuma de Poliurctano e Fibra Têxtil, 
agente Anti-Bacterianos, embaladas em sacos plásticos. 

UN 7.597 

6 
FLANELA EM TECIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 39X59 cm, na cor amarela, 
embalada individualmente. 

UN 877 

7.  FÓSFORO DE COZINHA COM 40 PALITOS embalados em caixas de papel contendo 10 
unidades em cada maço tendo como composição clorato de potássio e aglutinantes. 

Maço 444 

8.  
KIT DE PRENDEDOR DE ROUPAS COM 24 UNIDADES embalados em saco plástico, tendo 
como características um maior ângulo de abertura, não marcar e não deixar as roupas escorregar do 
varal, sendo ideal para todos os tipos de roupa na cor preta. 

PCT 105 

9.  LÃ DE AÇO: Composição: Aço Carbono. Pacote com 14 sacos, cada saco com 8 esponjas. Peso do 
pacote 840v. Apresentar ficha de informações de segurança de produto químico (FISQP). 

PCT 412 

10.  
LUVA - Fligienização e uso geral embaladas em sacos plásticos de látex amarelo com forro focado 
em algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no TAMANHO PEQUENO. 

PAR 626 

11.  
LUVA - Higienização e uso geral embaladas em sacos plásticos de látex amarelo com forro focado 
em algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu comprimento total é de 29CM. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão c rasgos forrados no TAMANHO MEDIO. 

PAR 976 

12.  
LUVA - Higienização e uso geral embaladas em sacos plásticos de látex amarelo com forro flocado 
em algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no TAMANHO GRANDE. 

PAR 934 

13.  MANGUEIRA DE JARDIM REFORÇADA 3/2" rolo com 50 metros. UN 4 

14.  MANGUEIRA PARA JARDIM trançada com esguicho, medindo 30 metros. UN 4 

15.  
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO. tamanho 36 x 40, cor amarela, pacote com 2 unidades. Contém 
agente bacteriostático que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias, ideal para 
limpeza de azulejos, vidros e pias. 

PCT 367 

16.  PANO DE PRATO 100% ALGODÃO (Formato Retângulo Medindo 45X 60CM). DZ 33 

17.  

PANO MULTIUSO COM CORES DIFERENCIADAS, evitando a contaminação por limpeza 
cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser lavados normalmente com detergentes com 
ação antibactéria garantindo a reutilização. Limpeza leve com maior descartabilidade, alta absorção e 
já venha cortado nas seguintes dimensões: Panos de 33 cm x 50 cm embalados em pacote com 05 
unidades. 

PCT 97 

18.  PANO DE CHÃO DE SACO alvejado especial 40 x 70. Pacote com lO unidades. PCT 457 

19.  PALHA DE AÇO MEDIA N' 01, peso 25g, composição: aço carbono. pacotes com 20 unidades. PCT 301 
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Lote 10— (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição UnId Quant 

20.  PAUTO PARA DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES. Pacote com 20 unidades. PCT 412 

21.  TOUCA SANFONADA na cor branca, caixa com 100 unidades. CX 600 

22.  
VELA (REFIL) UNIVERSAL para filtro de bebedouro L2000 contendo um cartucho com 4 
Filtrações 1' Poliester, 2' Carvão Ativado, 34  Dolomita e 4' Celulose. Deverá retirar sujeiras, gosto, 
cheiro, algas, cloro, incrustações e ferrugem. 

UN 195 

23.  
VELA DE SETE DIAS, Peso Liquido 3150K, embalada em saco plastico e adondicionada em caixa 
de papelão com espessura de 57MM. 

UN 90 

Lote 11- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 25%) 

Item Descrição UnId Qnant 

1.  AVENTAL PLÁSTICO, confeccionados em polietileno de alta densidade leitoso, com quatro tiras. UM 158 

2.  COADOR PARA CAFÉ cm algodão branco, cabo de madeira e filtro de tecido. UM 61 

3.  CORDA PARA VARAL embalada em pacotes plásticos com 10 unidades de lO metros. PCi' 45 

4.  ESCOVÃO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'ACUA em plastico. UM 31 

ESPONJA DUPLA FACE DE 99 MM X 69 MM X 19 MM. Espuma de Poliuretano e Fibra Têxtil, 
agente Anti-Bacterianos, embaladas em sacos plásticos. 

UN 2.533 

6 
FLANELA EM TECIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 39X59 cm, na cor amarela, 
embalada individualmente. UM 293 

7.  FÓSFORO DE COZINHA COM 40 PALITOS embalados em caixas de papel contendo lO 
unidades em cada maço tendo como composição clorato de potássio e aglutinantes. Ma ÇO 148 

8.  
KIT DE PRENDEDOR DE ROUPAS COM 24 UNIDADES embalados em saco plástico, tendo 
como características um maior ângulo de abertura, não marcar e não deixar as roupas escorregar do 
varal, sendo ideal para todos os tipos de roupa na cor preta. 

PCT 35 

9.  
LÃ DE AÇO: Composição: Aço Carbono. Pacote com 14 sacos, cada saco com 8 esponjas. Peso do 
pacote 840gr. Apresentar ficha de informações de segurança de produto químico (FISQP). PCT 138 

10.  
LUVA - Higienizaçào e uso geral embaladas em sacos plásticos de látex amarelo com forro focado 
em algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos fórrados no TAMANHO PEQUENO. 

PAR 209 

II. 
LUVA - iligienização e uso geral embaladas em sacos plásticos de látex amarelo com forro flocado 
cm algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu comprimento total é de 29CM. Possui unia boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no TAMANHO MEDIO. 

PAR 326 

12.  
LUVA - Higienização e uso geral embaladas em sacos plásticos de látex amarelo com fbrro focado 
em algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no TAMANHO GRANDE. 

PAR 311 

13.  MANGUEIRA DE JARDIM REFORÇADA 1/2" rolo com 50 metros. UM 2 
14.  MANGUEIRA PARA JARDIM trançada com esguicho, medindo 30 metros. UM 2 

15.  
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, tamanho 36 x 40, cor amarela, pacote com 2 unidades. Contém 
agente bacteriostático que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias, ideal para 
limpeza de azulejos, vidros e pias. 

PCT 123 

16.  PANO DE PRATO 100% ALGODÃO (Formato Retângulo Medindo 45X 60CM). DZ II 

17.  

PANO MULTIUSO COM CORES DIFERENCIADAS, evitando a contaminação por limpeza 
cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser lavados normalmente com detergentes com 
ação antibactéria garantindo a reutilização. Limpeza leve com maior descartabiidade, alta absorção e 
já venha cortado nas seguintes dimensões: Panos de 33 cm x 50 cm embalados em pacote com 05 
unidades. 

PCT 33 

18.  PANO DE CHÃO DE SACO alvejado especial 40 x 70. Pacote com 10 unidades. PCT 152 
19.  PALHA DE AÇO MEDIA N°01, peso 25g, composição: aço carbono. pacotes com 20 unidades. PCT 100 
20.  PALITO PARA DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES. Pacote com 20 unidades. PCT 138 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Cutelo Branco, nos  100- Centro - CEP: 62.88040 Horizonte- CE 
For (85) 3336.1434 



PREFEITURA 
-- 

 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

Lote 11- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 25%) 

Item Descrição UnJd Quant 

21.  TOUCA SANFONADA na cor branca. caixa com 100 unidades. CX 200 

22.  
VELA (REFIL) UNIVERSAL para filtro de bebedouro L2000 contendo um cartucho com 4 
Filtrações r Poliester, 2' Carvão Ativado, 3' Dolomita e 4' Celulose. Deverá retirar sujeiras, gosto, 
cheiro, algas, cloro, incrustações e ferrugem. 

UN 65 

23.  
VELA DE SETE DIAS, Peso Liquido 31 SGR, embalada em saco plastico e adondicionada em caixa I.JN 30 
de papelão com espessura de 57MM. 

Lote 12- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição UnId Quant 

1 
BÂCIA EM PLÁSTICO material virgem resistente com alça de 10 Litros na cor azul ou 
transparente. 

UN 225 

2 BACIA EM PLÁSTICO Material virgem resistente com alça de 25 Litros na cor azul ou 
-te. 

UN 90 

3.  
BÁCIA EM PLÁSTICO material virgem resistente com alça de 30 Litros na cor azul ou 
transparente. 

UN 75 

4.  BÁCIA EM PLÁSTICO material virgem resistente com alça de 70 Litros. UN 75 

S. BÁCIA EM PLÁSTICO material virgem resistente, com alça, de 20 Litros. UM 75 

6.  BALDE EM PLÁSTICO material virgem resistente de 10 Litros. UN 300 

7.  BALDE EM PLÁSTICO material virgem resistente de 18 Litros na cor azul ou transparente. UN 150 

8.  CESTO COM TAMPA para lixo de 100 Litros em plastico resistente. UM 2 

9.  CESTO COM TAMPA para lixo de 12 Litros cm plastico resistente. UN 262 

10.  CESTO COM TAMPA para lixo de 20 Litros em plastico resistente. UN 75 

II. CESTO TELADO para lixo de 08 Litros em plástico resistente. UM 105 

12.  LIXEIRA EM PLÁSTICO resistente com pedal de 12 Litros na cor branca. UM 356 

13.  
LIXEIRA EM PLÁSTICO resistente com pedal de 20 Litros na cor branca, embalada em caixa de 
papelão. 

UM 120 

14 
LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PEDAL, capacidade para 50 Litros, na cor 
branca, embalada em caixa de papelão. 

UM 64 

15.  LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA, capacidade 10 Litros. UM 22 

16.  LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA, capacidade para 12 LITROS. UM 165 

17 

LIXEIRA RETANGULAR DE USO HOSPITAR, com capacidade para 100 Litros. Injetada em 
polipropileno de alta densidade, possui pedal para acionamento da tampa, evitando a Retro- 
Contaminação, alça para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque durante o 
acionamento da tampa. 

UN 75 

18 

LIXEIRA RETANGULAR DE USO HOSPITAR, com capacidade para 25 Litros. Injetada em 
Polipropileno de alta densidade, possui pedal para acionamento da tampa, evitando a Retro- 
Contaminação, alça para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque durante o 
acionamento da tampa. 

UM 150 

19 

LIXEIRA RETANGULAR DE USO HOSPITAR, com capacidade para 50 Litros. Injetada em 
polipropileno de alta densidade, possui pedal para acionamento da tampa, evitando a Retro- 
Contaminação, alça para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque durante o 
acionamento da tampa. 

UN 150 

20 

CONJUNTO DE LIXEIRA COM 04 DEPOSITOS para classificação de lixo reciclavel, com 
capacidade de 50 Litros cada deposito nas cora da reciclagem com os repectivos adesivos 
identificando cada uma. Com  suporte para fixação, parafissos, porcas, etc. Macérial em Polietileno de 
Rotomoldagein de alta densidade, com proteção UV, com tampa basculante. 

CONJ 53 

21. DISPENSER DE PAPEL TOALHA interolhas, em polipropileno de alta durabilidade. UM 195 

coMIssÂo PER.MÀNEN1'E DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100-Centro- CEP: 62.880-00 Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

Lote 12- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

22.  DISPENSER DE PLÁSTICO COM TAMPA em mcx para copos 200m1. UN 172 

23.  
DISPENSER PAREDE PARA ALCOOL GEL e sabonete liquido manuseio prático e fácil de ser 
instalado, seu acionamento é através de tecla, produzido em plástico de alta resistência; reservatório 
interno, visor central transparente; aprovado pela ANVISA. 

UN 240 

Lote 13- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 250%) 

Item Descrição Unld Quani 

1 
BACIA EM PLÁSTICO material virgem resistente com alça de 10 Litros na cor azul ou 
transparente. 

UN 75 

2 
BACIA EM PLÁSTICO Material virgem resistente com alça de 25 Litros na cor azul ou 
transparente. 

UN 30 

3.  
BACIA EM PLÁSTICO material virgem resistente com alça de 30 Litros na cor azul OU 
transparente. 

UN 25 

4.  BACIA EM PLÁSTICO material virgem resistente com alça de 70 Litros. UN 25 
S. BACIA EM PLÁSTICO material virgem resistente, com alça, de 20 Litros. UN 25 
6.  BALDE EM PLÁSTICO material virgem resistente de 10 Litros. UN 100 

7.  BALDE EM PLÁSTICO material virgem resistente de 18 Litros na cor azul ou transparente. UN 50 

S. CESTO COM TAMPA para lixo de 100 Litros em plastico resistente. UN 

9.  CESTO COM TAMPA para lixo de 12 Litros em plastico resistente. UN 88 
10.  CESTO COM TAMPA para lixo de 20 Litros em plastico resistente. UN 25 

li. CESTO TELADO para lixo de 08 Litros em plástico resistente. UN 35 

12. LIXEIRA EM PLÁSTICO resistente com pedal de 12 Litros na cor branca. UN 119 

13 
LIXEIRA EM PLÁSTICO resistente com pedal de 20 Litros na cor branca, embalada em caixa de 
papelão. 

UN 40 

14 
LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PEDAL, capacidade para 50 Litros, na cor 
branca, embalada em caixa de papelão. 

UN 21 

15.  LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA, capacidade 10 Litros. UN 8 

16.  LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA, capacidade para 12 LITROS. UN 55 

11. polipropileno 
LIXEIRA RETANGULAR DE USO HOSPITAL com capacidade para 100 Litros. Injetada em 

de alta densidade, possui pedal pata acionamento da tampa, evitando a Retro- 
Contaminação, alça para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque durante o 
acionamento da tampa. 

UN 25 

LIXEIRA RETANGULAR DE USO HOSPITAR, com capacidade para 25 Litros. Injetada em 
Polipropileno de alta densidade, possui pedal para acionamento da tampa, evitando a Retro -
Contaminação, alça para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque durante o 
acionamento da tampa. 

UN 50 

19 

LIXEIRA RETANGULAR DE USO HOSPITAR, com capacidade para 50 Litros. Injetada em 
polipropileno de alta densidade, possui pedal para acionamento da tampa, evitando a Retro- 
Contaminação, alça para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque durante o 
acionamento da tampa. 

UN 50 

20 

CONJUNTO DE LIXEIRA COM 04 DEPOSITOS para classificação de lixo reciclavei, com 
capacidade de 50 Litros cada deposito nas cores da reciclagem com os repeccivos adesivos 
identificando cada uma. Com  suporte para fixação, paraflisos, porcas, etc. Matérial em Polietileno de CONJ 18 

Rotomoldagem de alta densidade, com proteção UV, com tampa basculante. 
21.  DISPENSER DE PAPEL TOALHA interolhas, em polipropileno de alia durabilidade. UN . 6$ 

22.  DISPENSER DE PLASTICO COM TAMPA em inox pata copos 200n1. UN $8 

23.  
DISPENSER PAREDE PARA ALCOOL GEL e sabonete líquido manuseio prático e fácil de ser 
instalado, seu acionamento é através de tecla, produzido em plástico de alta resistência; reservatório 
interno, visor central transparente; aprovado pela ANVISA. 

UN 80 
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Lote 14- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição UnId Quant 

1 
ASPIRADOR JUMBO COM TRES RODAS, com escova de nylon, com cabo em alumínio e 
mangueira. 

UN 4 

2.  
CARRO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA funcional em plastico e ou microfibras com prensa, 
bandeja para utensílios de limpeza, balde de 5 litros, com saco em lona, com suporte para vassoura, 
rodo, mop pó e mop timido com para choque de borracha e rodas silenciosas. 

UN IS 

3.  CISCADOR RABO DE CAVALO de plastico com cabo plastificado. UN 187 

4.  CISCADOR TIPO ANCINHO DE METAL c/cabo de madeira plastificado. UM 9 

S. 
ESPANADOR DE TETO COM CERDAS EM NYLON, com cabo de madeira, medindo 
aproximadamente 2m, para limpeza de tetos e pás de ventiladores. 

UN 180 

6.  ESPANADOR DE CISAL COM CABO DE MADEIRA TAMANHO APROXIMADO 30CM. UM 238 

7.  
MOP PÓ ACRILICO, com armação e tela de aço com 60cm de comprimento, composição (tecido: 
100% algodão; fio: 85% de acrílico) com cabo em metal de l,Somcm e acabamento em plastico. 

UN 112 

S. 
MOP ÚMIDO SINTÉTICO ponta dobrada 340g com composição (30% de Algodão 1 200% de 
Viscose 150% Poliéster - Completo. 

UN 150 

9.  
PÁ COM CAIXA COLETORA em poliestileno e cabo anatômico em alumínio com altura 
ergonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pá para transporte e despejo dos detritos, sendo 
leve e resistente. 

UN 202 

10.  PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO PLASTIFICADO. UM 232 
RODO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 30 CM com cabo em madeira plastificado, borrachas 
porosas duplas, com maior poder de absorção da água acumulada, ponteira de plástico para 
rosqueamento do cabo, que garante maior resistência c durabilidade. Tamanho ideal para ser utilizado 
tanto em pequenas como em grandes superficies. 

UN 583 

12 

RODO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 60 CM com cabo em madeira plastificado, borrachas 
porosas duplas, com maior poder de absorção da água acumulada, ponteira de plástico para 
rosqueamento do cabo, que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser utilizado 
tanto em pequenas como em randes superficies. 

UN 284 

13.  
RODO MANUAL EM PLÁSTICO resistente com lâmina de eva, anatômico, prático e resistente 
para pias e vidros para a retirada eficaz de água acumulada nas dimensões aproximadas de 15 X 
12CM. 

UM 114 

14.  VASSOURA DE NYLON 03 com material sintético, pigmento e cabo revestido. UM 1.557 
15.  VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA. UM 502 

16.  VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 40CM base plástica cabo de madeira plastificado. UM 525 

17 
VASSOURA DE PIAÇAVA, base de 40CM de comprimento, com capa plástica e cabo de madeira 
revestido com rosca na ponta. UM 300 

18. VASSOURA GARI - FURO CENTRAL 31 FUROS UM 472 

19 VASSOURA IDEAL PARA PISO LISO (PLUMADA), contendo em sua composição pigmento, 
matéria sintética e com cabo plastificado. UM 765 

20. VASSOURA PARA BIDÊ cabo plástico com suporte azul 30em. UM 446 

Lote 15- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 25%) 

Item Descrição UnId Quant 

1 ASPIRADOR JUMBO COM TRES RODAS, com escova de nylon, com cabo em alumínio e 
mangueira. UM 

2. 
CARRO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA funcional em plastico e ou microfibras com prensa, 
bandeja para utensílios de limpeza, balde de 5 litros, com saco em lona, com suporte para vassoura, 
rodo, mop pó e mop unido com para choque de borracha e rodas silenciosas. 

UN 5 

3.  CISCADOR RABO DE CAVALO de plastico com cabo plastificado. UM 63 
4.  CISCADOR TIPO ANCINHO DE METAL c/cabo de madeira plastificado. UM 3 
S. ESPANADOR DE TETO COM CERDAS EM NYLON, com cabo de madeira, medindo UM 60 
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Lote 15- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 25%) 

Item Descrição Unld QtIanI 

aproximadamente 2m, para limpeza de tetos e pás de ventiladores. 
6.  ESPANADOR DE CISAL COM CABO DE MADEIRA TAMANHO APROXIMADO 30CM. 1W 80 

7.  
MOP PÓ ACRILICO, com armação e tela de aço com 60em de comprimento, composição (tecido: 
100% algodão; fio: 85% de acrílico) com cabo em metal de I,Somcm e acabamento em plastico. 

UN 38 

S. 
MOP ÚMIDO SINTÉTICO ponta dobrada 340g com composição (30% de Algodão / 20% de 
Viscose / 501* Poliéster - Completo. 

UN 50 

9. 
PÁ COM CAIXA COLETORA em poliestileno e cabo anatômico em alumínio com altura 
ergonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pá para transporte e despejo dos detritos, sendo 
leve e resistente. 

UM 67 

lo. PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO PLASTIFICADO. UM 77 
RODO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 30 CM com cabo em madeira plastificado, borrachas 
porosas duplas, com maior poder de absorção da água acumulada, ponteira de plástico para 
rosqueamento do cabo, que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser utilizado 
tanto em pequenas como em grandes superficies. 

UN 195 

12 

RODO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 60 CM com cabo em madeixa plastificado, borrachas 
porosas duplas, com maior poder de absorção da água acumulada, ponteira de plástico para 
rosqueamento do cabo, que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser utilizado 
tanto em pequenas como em randes superficies. 

UN 95 

13.  
RODO MANUAL EM PLÁSTICO resistente com lâmina de eva, anatômico, prático e resistente 
para pias e vidros para a retirada eficaz de água acumulada nas dimensões aproximadas de IS X 
12CM. 

UM 38 

14.  VASSOURA DE NYLON 03 com material sintético, pigmento e cabo revestido. UN 519 

15.  VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA. UM 168 

16.  VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 40CM base plástica cabo de madeira plastificado. UM 175 

17 
VASSOURA DE PIAÇAVA,  base de 40CM de comprimento, com capa plástica e cabo de madeira 
revestido com rosca na ponta. 

UN ioo 

18. VASSOURA GARI - FURO CENTRAL 31 FUROS UM 157 

19 VASSOURA IDEAL PARA PISO LISO (PLUMADA), contendo em sua composição pigmento, 
matéria sintética e com cabo plastificado. 

UN 255 

20. VASSOURA PARA BIDÊ cabo plástico com suporte azul 30cm. UN 149 

Lote 16- (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

lIam Descrição UnId Quant 

1• 
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, Cor Leitosa, Capacidade 150m1, Reforçado, De Primeira 
Qualidade, Embalado Em Saco Plástico Com 100 Unidades. PCTPCT2512 

2• 
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, cor leitosa, capacidade 200m1, reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 

PCT 14.025 

3.  CANUDO PLÁSTICO FLEXIVEL, Pacote com 100 unidades. PCT 45 

4.  COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, cor leitosa, capacidade SOm!, reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. (• 7.147 

S. GUARDANAPO DE PAPEL, branco, contendo 200 unid de 14 x 14cm, embalagem em pacotes 
plásticos. PCT 2494 

6 GUARDANAPO DE PAPEL, branco, tamanho aproximado de 21cm x 23em, embalagem em 
pacotes plasticos com 50 unidades. i'a 3.060 

7 GUARDANAPO DE PAPEL, branco, tamanho: 32 x 33em, embalagem em pacotes plasticos com 
50 unidades. PCT 2.685 

S. MARMITEX DE ISOPOR N°8 caixa contendo 100 conjutos (pote + tampa) capacidade: 750m. CX 225 
9. MARMITEX EM ALUMÍNIO N°8 redonda, manual e/ tampa cI 100 unidades. CX 300 

Lote 17- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 25%) 
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Item Descrição UnId Quant 

1• 
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, Cor Leitosa, Capacidade 150m1, Reforçado, De Primeira 
Qualidade, Embalado Em Saco Plástico Com 100 Unidades. 

PCT 838 

2• 
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, cor leitosa, capacidade 200m1, reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 

PCT 4.675 

3. CANUDO PLÁSTICO FLEXIVEL, Pacote com 100 unidades. PCT 15 

• COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, cor leitosa, capacidade 50m1, reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 

PCT 2.383 

S. 
GUARDANAPO DE PAPEL, branco, contendo 200 unid de 14 x 14em, embalagem em pacotes 
plásticos. 

PCT 831 

6 GUARDANAPO DE PAPEL, branco, tamanho aproximado de 21cm x 23em, embalagem em 
pacotes plasticos com 50 unidades. 

a -1.020 

7• 
GUARDANAPO DE PAPEL, branco, tamanho: 32 x 33em, embalagem em pacotes plasticos com 
50 unidades. 

PCTPCT895 

S. MARMITEX DE ISOPOR N°8 caixa contendo 100 conjutos (pote + tampa) capacidade: 750m. CX 75 

9. MARMITEX EM ALUMINIO N°8 redonda, manual c/ tampa c/ 100 unidades. CX 100 

Lote 18 -(AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

1.  SACO BOBINA CI CAPACIDADE P/02 1(0 C11 00 SACOS. PCT 425 
2.  SACO PARA GELO 3KG. 1(0 170 

3.  SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 100 LITROS, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. Pacotes com 100 unidades. 

ra 2.380 

4.  SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 200 LITROS, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. Pacotes com 100 unidades. 

a 1.360 

S. 
SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 40 LITROS, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. PACOTES com 100 unidades. 

a 1.955 

6 SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 60 LITROS, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. Pacotes com 100 unidades. 

c' 1.445 

7. SACO PLASTICO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA 2KG de 
Polietileno de alta densidade a 80% e Polietileno de baixa densidade linear a 20% Atóxico. 

KG 170 

' 8. SACO PLÁSTICO 
Polietileno de 

PARA ARMAZENAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA 5KG de 1(6 127 alta densidade a 80% e Polietileno de baixa densidade linear a 20% Atóxico.

9. 

 
SACO PLA.STICO PRETO, reforçado para lixo, com capacidade de 40 LITROS, acomodado em 
embalagem com 100 unidades. ra 2.214 

10 
SACO PLÁSTICO PRETO, refi)rçado, para lixo, com capacidade de 100 Litros, acomodado «" PCT embalagem com 100 unidades. 2.615 

SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo, com capacidade de 20 Litros, acomodado em 
embalagem com 100 unidades. a 2.558 

12 
SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo, com capacidade de 60 Litros acomodado em 
embalagem com 100 unidades. PCT 2 518 

13. SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, com capacidade de armazenar 1/2 kg. 1(0 127 

Lote 19- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 15%) 

Item Descrição Unld Quant 

1.  SACO BOBINA C/ CAPACIDADE P/02 1(6 C/100 SACOS. PCT 75 

2.  SACO PARA GELO 3KG. KG 30 

3.  SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 100 LITROS, para material infretado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. Pacotes com 100 unidades. PCT 420 

4.  SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 200 LITROS, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. Pacotes com 100 unidades. PCT 240 
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Lote 19- (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE 15%) 

Item Descrição Unld Quant 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 40 LITROS, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. PACOTES com 100 unidades. 

Per. 345 

6 
SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 60 LITROS, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da ANVISA. Pacotes com IOO unidades. 

PCT 255 

,, SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA 2KG de 
Polietileno de alta densidade a 80% e Polietileno de baixa densidade linear a 200% Atóxico. 1W 30 

9. 
SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA 5KG de 
Polietileno de alta densidade a 800/* e Polietileno de baixa densidade linear a 20% Atóxico. 

1(0 23 

9.  
SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado para lixo, com capacidade de 40 LITROS, acomodado em 
embalagem com 100 unidades. 

PCT 391 

10.  
SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo, com capacidade de 100 Litros, acomodado em 
embalagem com 100 unidades. 

cr 461 

II 
SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo, com capacidade de 20 Litros, acomodado em 
embalagem com 100 unidades. 

PCT 452 

12 
SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo, com capacidade de 60 Litros acomodado em 
embalagem com 100 unidades. 

cr 444 

13. SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, com capacidade de armazenar 1/2 kg. 1(0 23 

Lote 20 -(AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

Item Descrição Unid Quant 

1.  PAPEL ALUMÍNIO, rolo medindo 30CM X bOM. Embalado em sacos plastico. Rolo 161 
2.  PAPEL ALUMINIO, rolo medindo 30CM X 7,5M. Embalado em sacos plastico. Rolo 397 
3.  PAPEL FILME DE PVC 22CM X 30M. Embalado Em Sacos Plastico. Rolo 375 

4.  
PAPEL HIGIÉNICO DE COR BRANCA, perfumado, picotado, folha simples, medindo 30 X bOM 
cada mio, embalados em fardos de sacos plásticos contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos 
plásticos. 

Fardo 3.720 

S. PAPEL TOALHA PARA COZINHA com alta absorção, pacote com 2 rolos de 50 folhas medindo 
aproximadamente 22cm x 20cm. a i .462 

6 PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS com duas dobras, cor totalmente branca, grande 
absorção de água e ótima resistencia. Pacote com 1000 folhas medindo aproximadamente 20 x 21 cm. a 3.037 

P 	 Lote 21- (EXCLUSIVO ME E EI? - COTA DE 25%) 

Item Descrição Unld Quant 

1.  PAPEL ALUMINIO, rolo medindo 30CM X bOM. Embalado em sacos plastico. Rolo 54 
2.  PAPEL ALUMINIO, mio medindo 30CM X 7,$M. Embalado em sacos plastico. Rolo 133 
3.  PAPEL FILME DE PVC 28CM X 30M. Embalado Em Sacos Plastico. Rolo 125 

4.  
PAPEL HIGIÉNICO DE COR BRANCA, perfumado, picotado, folha simples, medindo 30 X IOM 
cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos 
plásticos. 

Fardo 1.240 

S. PAPEL TOALHA PARA COZINHA com alta absorção, pacote com 2 rolos de 50 folhas medindo 
aproximadamente 22em x 20cm. PCT 487 

6 PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS com duas dobras, cor totalmente branca, grande 
absorção de água e ótima resistencia. Pacote com 1000 folhas medindo aproximadamente 20 x 21 cm. a 1013 

3.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA FOPRMAÇÂO DE 
LOTES 
31.1. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE 
3.2.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota de ampla 
concorrência, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado. 
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3.23. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá 
ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada. 
3.24. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e totais superiores ao estimado 
pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o licitante 
readequar o valor dos itens aos valores constantes neste Termo de Referência que compõe o processo licitatório, 
o qual será parte integrante do Edital. 
3.2.5. Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser aquele que 
melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável, tendo em vista que os 
produtos agrupados em lotes são similares, minimizando a cotação de itens ou lotes de valores insignificativos, e 
o seu agrupamento perfaz um valor maior a ser cotado, sendo um atrativo aos licitantes, proporcionando uma 
maior economia de escala, melhora na padronização, logística e gerenciamento dos serviços, já que as unidades 
gestoras solicitarão o objeto a um número menor de fornecedores, bem como maior agilidade no julgamento do 
processo. 

4. ENTREGA DOS PRODUTOS: 
4.1. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados/contratados serão entregues mediante expedição de 
ORDENS DE COMPRAS, por pane das unidades gestoras ao licitante vencedor/contratado, que indicarão os 
quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e 
disponibilidade financeira da Contratante. 
4.1.1. A ordem de compra emitida conterá os produtos pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser 
entregue ao detentor/contratado no seu endereço fisico, ou enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou 
ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro de fornecedores ou do 
próprio contrato. 
4.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra, o fornecedor deverá fazer a 
entrega dos produtos no local indicado, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o 
atesto declarando a entrega dos produtos. 
4.1.3. O aceite dos produtos pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de 
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo do edital quanto aos produtos 
entregues. 
4.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administração, no local 
definido na ordem de compra. 
4.2.1. Para os produtos objeto deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em nome do Município de 
Horizonte/CE. 
4.2.1.1. As informações necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a 
contratante. 
4.2.2. No caso de constatação da inadequação dos produtos fornecidos às normas e exigências especificadas neste 
edital e na proposta de preços vencedora a Administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis, na forma da lei e deste instrumento. 
4.23. As prorrogações de prazo serão concedidas somente mediante justificativa, permissiva legal e conveniência 
atestada pelo Município de Horizonte/CE. 
43. Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no 
termo de referência, no edital, na ata de registro de preços e no contrato e as disposições constantes de sua 
proposta de preços, bem ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento 
de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fl"alização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
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c) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e 
providencias que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
d) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos órgãos solicitantes. 

S. DA CARTA PROPOSTA: 
5.1- A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário específico, conforme o 
Anexo 11 deste instrumento, e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem a identificação do 
fornecedor, contendo a caracterização do produto proposto no campo discriminado, contemplando os itens, em 
conformidade com o termo de referência - Anexo 1 do Edital, a qual deverá conter: 

5.1.1- A modalidade e o número da licitação; 
5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte; 
5.1.4- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital; 
5.1.5- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.1.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital, 

contendo a indicação da marca; 
5.1.7- Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como o valor global da Carta Proposta por 

extenso; 
5.1.8- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a 
execução do objeto desta licitação. 

5.1.9- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta 
Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

5.2. O encaminhamento de Cana Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas e lances. 

5.2.1. A Carta Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Mexo II - Modelo de 
Carta Proposta. 

5.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na forma do 
Anexo II deste Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do 
arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anerol.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 
SOOKb. 

5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais 
dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

5.3.1- Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem cotado. 
53.2- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais 
despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus 
que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 

5.33- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não 
previsto cm lei. 

53.4- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, insertos 
no Termo de Referência, que serão considerados preços máximos para efeito de contratação. Não serão 
adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos preços unitários e totais estimados para a contratação. 

53.5- Na análise das Cartas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por Lote, 
expresso em reais. Assim, as Canas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Lote. 

5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 
5.4.1- A Cana Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado. 
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5.5- O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de 
abertura desta licitação, conforme artigo 61  da Lei no. 10.520/2002. Caso a licitante não informe em sua Carta 
Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido neste Edital. 

5.6- A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus 
anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento e 
formalização da ata de registro de preços e do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas 
disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n°  10.520/02 e 8.666/93. 

5.7- Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos seus 
anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem permitido ao 
licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por meio do sistema. 

Si- Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconformidade com o disposto neste item. 

5.9- Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial, depois de declarado 
aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta Proposta final consolidada, em original, 
devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, para o endereço: Av. 
Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Au. Comissão Permanente de Pregão de 
Horizonte-Ce. 

5.9.1- A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e assinada 
pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 

a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a licitante 
vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o julgamento da 
licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa física ou jurídica), aposição do 
carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF; 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura da Ata de Registro de Preços e do Contrato, 
constando o nome, CPF, RG, nacionalidade, naturalidade estado civil, profissão, endereço completo, 
incluindo Cidade e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para 
assinar Ata de Registro de Preços e Contrato em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora 
da licitação. Neste caso, os dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação. 
5.9.2- A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem S. 1, 

inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, atualizados em consonância 
com o preço obtido após a fase de lance/negociação. 

5.93. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e totais superiores ao 
estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o licitante 
readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo 
licitatório do qual este Edital é parte integrante. 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.1-OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na forma dos 
artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a 
apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), os quais serão analisados pela Pregoeira 
quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade. 

6.2- Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 63 a 6.7 deste Edital deverão ser remetidos 
imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a solicitação da Pregoeira, por e-mail à Comissão 
Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contado a partir do 1° dia útil subsequente ao envio eletrônico. 

6.2.1- O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: pregão®horizonte.ce.gov.br  
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6.2.2-. O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada é: Av. Presidente 
Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Att. Comissão Permanente de Pregão de 
Horizonte-Ce. 

63- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
63.1-REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa 

mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro 
da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 

63.2-ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
ADITIVOS EJOU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público 
de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a 
sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem 
sede a matriz. 

63.3-INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas no 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da 
licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do 
Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

63.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

63.5- Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa 

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

6.43- Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 

6.4.4- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante. 
6.4.5- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
6.4.6- Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A das Consolidações das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943. 

6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
6.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

6.5.2. Capital social mínimo ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades compatíveis como 
objeto da licitação. 

6.6.1.1- Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir 
obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 
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6.6.1.2- O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa jurídica declarante, 
com nome e cargo do signatário; 

6.6.1.3- Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram a 
períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se originado de 
contratação; 

6.6.1.4- Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para comprovação do 
exigido; 

6.6.1.5- O atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contratado e do contratante; 
b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos produtos; 
e) Declaração satisfatória na entrega do objeto. 

6.7- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.7.1- Declaração de que, cm cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, publicada no 

DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 70, da Constituição Federal, não emprega menores de IS 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante nos 
Anexos deste edital; 

6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e da inexistência 
de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores (art. 32, §20, da Lei N°. 8.666/93), conforme modelo constante nos Anexos deste edital; 

6.8- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, 
a documentação mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de 
Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito 
de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser entregue acompanhado dos documentos tratados nos 
subitens 6.6 e 6.7 deste edital, cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 

6.8.1- A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Horizonte deverá 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital. 

6.9- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem 
como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. 

7. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua 
assinatura, improrrogáveis. 

8. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO: 
8.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos produtos licitados/contratados, 
inclusive a margem de lucro. 
8.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos produtos solicitados, segundo as ordens 
de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela Administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidões federais, estaduais e 
municipais, CRF FGTS e CND trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da 
proposta. 
8.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada no 
subitem 8.2, observadas as disposições editalícias e contratuais, através de crédito na conta bancária do 
fornecedor ou através de cheque nominal. 
8.3. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis. 
8.4. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
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ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para ajusta remuneração 
do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrão à conta dos recursos respectivos, nas dotações 
orçamentárias dos órgãos e secretarias solicitantes. 

10. FISCAL DO CONTRATO: 
10.1. A Fiscalização dos Contratos será exercida pelos servidores: Maria Lionice de Brito - Secretaria de 
Planejamento e Administração, Francisco Carlos da Silva - Fundo Municipal de Saúde, Giberlândio José 
Honôrio Alves - Secretaria de Educação, Francineide Bandeira de Lima - Gabinete do Prefeito, José Aécio 
Ferreira da Silva - Secretaria de Assistência Social e Trabalho, Vânia Dias Frota - Secretaria de 
Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária, Claudia Esteves da Silva - Secretaria de 
Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, Francisca Fleanilda Oliveira Rocha - Secretaria de Segurança, 
Cidadania, Trânsito e Transporte, especialmente designado pelos Ordenadores de Despesas, os quais deverão 
exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

11. DAS OBRIGAÇÓES DAS PARTES: 
11.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, 
termo de referência, contrato e proposta, da Lei 140•  8.666/93, alterada e consolidada e da Lei N°. 10.520/02. 
11.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
11.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da data do seu recebimento. 
11.2.2. Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações 
contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, 
assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, 
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou cm parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 10 do art. 65 da Lei NÓ. 
8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos solicitantes, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar quando da execução do contrato. 
11.23. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo 
de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições; 
113. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança. 
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e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. 

12. SANÇÕES: 
12.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não assinar a ata de 
registro de preços ou termo de contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na 
execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro do Município de Horizonte/CE 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes muitas e das demais cominações 
legais: 
1. Muita de 20% (vinte por cento) sobre o valor detentor da ata de registro de preços ou da contratação no caso 
de: 
a) Recusar em celebrar a ata de registro de preços ou termo de contrato quando regularmente convocado; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Não manter a proposta ou lance; 
d) Fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto solicitado, contados 
do recebimento da ordem de compra no endereço constante do cadastro de fornecedores ou do contrato, até o 
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, tio caso de 
retardamento na entrega; 
III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso superior a 30 
(trinta) dias; 
12.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos às atividades da 
Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante 
de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou em outros 
documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das 
demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei N°. 10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da ordem de compra, ou do valor 
global máximo da ata ou contrato, conforme o caso; 
123.0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
12.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o 
licitante fizerjus. 
12.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como dívida ativa do município e cobrado mediante processo de execução fiscal, 
com os encargos correspondentes. 
12.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
12.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e 
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de IlorizontelCE pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos. 
12.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indicio dc causar dano ou prejuízo a Administração Pública ou ao 
erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de apuração dos fatos. Os casos ocorridos durante os procedimentos 
licitatórios serão comunicados oficialmente e, devidamente instruido, pela Pregoeira à Procuradoria Geral do Município para 
apuração. 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1. Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial para registro de preços, constando todas as condições necessárias e 
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suficientes, ficando proibido por este teimo exigir cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de 
naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua 
especificação, conforme disposto nos incisos 4 II e ifi do art. 3°  da Lei W. 10.520/02. 
13.2. Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor estimado aos 
licitantes antes de concluído a fase de lances. 
133. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei no 10.520/02 e os Decretos n° 3.555/00 e n° 5.450/05 não exigem a 
obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. 
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.1. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.09.27.1 - SRP 

NXQi1 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 2018.09.27.1 - SRI' 

1. OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para 
Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Descailáveis, destinados às diversas Secretarias do Município de 
Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no 
Termo de Referência, Anexo 1 do Edital. 

LOTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE. MARCA 
Vt 

UNITÁRIO 
R$ 

Vt 
TOTAL UNI). 

VALOR TOTAL LOTE R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (POR EXTENSO) 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 

Prazo de Entrega: 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes 
sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto dësta 
licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100-Centro - CEP: 62.880-00 Horizonte CF. 
Fone: (83)3336.1434 



  

t%UAN4, 
(4' 
t 

o 	 
, Página 

4'aOH 31' 

 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HomzoNn 

 

 

     

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.09.27.1 - SRI' 

,tNEX() tIL 
MODEJ O DE DFCLARAÇ kO 

1.- DOCUMENTO EXIGIDO NA IIABILUAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME E OUALIFICACÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na 
Lei no 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição 
Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea para licitar e contratar com 
a Administração Pública, e da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação ficando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art,32, 
§2°, da Lei n.° 8.666(93). 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(CE) 	de 	 20 

DECLARANTE 

- - 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20 18.09.27.1 - SRP 

ANEXO IV MINUT_04 AT& DE REGISTRO 1W PREÇOM 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. - 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.09.27.1 - SRI' 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Pelo presente instrumento, o Município de HorizontefCE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ N°. 23.555.196/0001-86 e CGF sob o N.° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N° 
5100, Centro, HORIZONTE/CE - CEP 62.880.000 - Horizonte - Ceará, através da Secretaria/Fundo Municipal 
de 	 , neste ato representado(a) pelo(a) respectivo(a), Sr(a). 	  
Secretário/Gestor de 	_, doravante denominado ORDENADOR, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de PREGAO ELETRÔNICO N° xunxxx - SRI', com a homologação datada de 

• 

	  RESOLVE registar os preços da(s) empresa(s) signatária(s), conforme relação 
constante no anexo II desta ata registro de preços, nas quantidades estimadas e máximas anuais, de acordo com a 
classificação por elas alcançadas, atendendo às condições previstas no instrumento convocatório e as constantes 
desta ata de registro de preços, em conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.09.27.1 - SRI', sujeitando-se as 
partes às normas constantes do Decreto Municipal N°012 de 03.01.11 e Decreto Municipal N°058 de 30.12.15, 
da Lei N°. 8.666/93 e suas alterações, e da Lei N°. 10.520/02. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente ata a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais contratações para Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Descartáveis, destinados às 
diversas Secretarias do Município de IlorizonteJCE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e 
EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia, constante do anexo 1 do presente edital do 
PREGAO ELETRÔNICO N°2018.09.27.1 - SRI', no qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes 
signatários nominados nos anexos 1 e II desta ata de registro de preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
inipiosiogáveis. 

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Planejamento e Administração, no seu aspecto 
operacional. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
5.1. Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e 
representantes legais, encontram-se elencados nos anexos 1 e II da presente ata de registro de preços, estando os 
preços das propostas de preços registrados por item. 

CLÁUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 
6.1. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da expedição da 
ordem de compra/fornecimento pela local indicado pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
7.1. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Horizonte/CE a limiar qualquer contratação, nem 
mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO J 
Av. Presidente Castelo Branco, e 5100- Centro - CEP: 62.8*0.00 Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

7.2. As contratações com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
hábil, conforme o art. 62 da Lei ne 8.666/93, alterada e consolidada. 
7.2.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta ata e seus anexos, e na 
legislação pertinente. 
73. Os contratos eventualmente celebrados em decorrência desta ata de registro de preços serão tratados de 
forma autônoma e se submeterão a todas as disposições constantes da Lei W. 8.666/93, inclusive quanto às 
prorrogações, alterações e rescisões. 
7.4. Os produtos licitados serão entregues mediante expedição de Ordens de Compras por parte da Administração 
Municipal, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativas, a necessidade e disponibilidade 
financeira da Contratante. 
7.4.1 A ordem de compra será encqminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Município de 
Horizonte/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento. 
7.5. Se o fornecedor com preço registrado recusar-se a assinar a ordem de compra, sem prejuízo das respectivas 
sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQULLÍERIO ECONÓMICO FINANCEIRO 
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo Município de 
Horizonte/CE, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, 
acompanhadas das certidões federais, estaduais e municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
proposta e os preços devidamente registrados. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Horizonte/CE. 
8.2.1. Todas as infonnações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas junto ao Município 
de Horizonte/CE - ÓRGÃO CONTRATANTE. 
83. O Município de Horizonte/CE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e desta ata. 
83.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
83.2. Para cada ordem de compra, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 
833. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "online" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 
83.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será comunicado por escrito 
para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Município de Horizonte/CE, sendo-lhe facultada a 
apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
83.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
8.4. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis 
8.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento 
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de compra, ser restabelecida a 
relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.5.1. Os preços registrados que sofrerem reequilíbrio não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta de preços e aquele 
vigente no mercado à época do registro. 
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8.5.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Horizonte/CE 
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
8.5.3. Franqçada a negociação com o primeiro colocado o Município de Horizonte/CE convocará as demais 
empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitado as condições 
de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá 
ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 
8.5.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Setor de Cotação de Preços do Município de Horizonte/CE, responsável pela 
elaboração e emissão da referida planilha, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que possam surgir. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
9.1. São obrigações do fornecedor: 
a) Entregar os produtos Licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Horizonte/CE, de acordo 
com o especificado no instrumento convocatório, nesta ata de registro de preços e no termo de referência, que faz 
parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, 
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida. 
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, 
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento. 
e) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de HorizonteiCE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATADA deverão ser comunicadas a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
1) Entregar os produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município de 
Horizonte/CE. 
g) Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em 
desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto solicitado. 
li) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Horizonte/CE, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
i) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Horizonte/CE, no tocante ao fornecimento dos 
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ata de registro de preços. 
j) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
1) Comunicar imediatamente ao Município de Horizonte/CE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
m) Possibilitar ao Município de Horizonte/CE efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as 
condições para atendimento do objeto contratual. 
n) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Município de Horizonte/CE, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em pane os produtos recusado pela Administração, caso constatadas 
divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no edital ou na sua proposta de preços. 
o) Providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para o Município de 
Horizonte/CE, a correção ou substituição, dos produtos que apresentem defeito de fabricação. 
p) A empresa vencedora deverá fazer ajustes nas peças, a pedido da administração quando houver necessário. 
q) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais dos produtos do Município de Horizonte/CE, de que venha a 
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tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o 
fornecimento objeto desta ata. 
r) Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos produtos até o (s) local (is) de entrega. 
s) manter, durante a vigência desta ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste. 
9.2. São responsabilidades do fornecedor ainda: 
a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões 
judiciais, eximindo o Município de Horizonte/CE de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao Município de Horizonte/CE por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do 
fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de Horizonte/CE, que ficará, 
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o Município de Horizonte/CE a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe 
forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 
defesa. 
9.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização do Município de Horizonte/CE não eximirá o fornecedor das 
responsabilidades previstas nesta Ata. 
9.3. Todo o produto deverá ser comprovadamcnte de primeira qualidade não sendo admitido, em hipótese 
alguma, a entrega de produto reutilizado ou recondicionado; 
9.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato 
e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas. 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
10.1.0 MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança. 
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata de registro de preços. 
d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 

•

compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇÃO DA ATA 
11.1. A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 
da Lei W. 8.666/93 e as disposições do Decreto Municipal N° 012 de 03.0 1.11 e Decreto Municipal N° 058 de 
30.12.15. 

CLÁSULA DOZE - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
12.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
12.3. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não da execução dos serviços decorrentes da adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e os órgãos participantes. 
12.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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12.4.1. 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 órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
13.1.1. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
1— por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 
13.1.2. Pelo MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE: 
a) Quando a empresa detentora do preço registrado descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Quando a empresa detentora do preço registrado não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Quando a empresa detentora do preço registrado não assinar a ordem de compra ou contrato no prazo 
estabelecido; 
d) Quando a empresa detentora do preço registrado não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este se tomar 
superior àqueles praticados no mercado; 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do capta do art. 87 
da Lei no 8.666, de 1993, ou art. ?da Lei n° 10.520, de 2002. 
1) Quando a empresa detentora do preço registrado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas 
nos incisos dela XII e XVII do art. 78 da Lei N°. 8.666/93; 
13.1.3. Pela EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO: 
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de 
Registro de Preços; 
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da 
Lei N°. 8.666/93. 
13.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei N°. 8.666/93. 
13.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente ata de registro de preços. 
13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação na afixação do flanelógrafo do Município de HorizonteiCE ou em jornal de circulação local, pelo 
menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
13.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município 
de Horizonte/CE, facultando-se à está neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata de registro de 
preços. 
13.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de compra já emitida. 
13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao 
fornecimento do item. 
13.7. Caso o Município de Horizonte/CE não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ata de registro de preços, 
a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES 
14.1. Na hipótese de descwnprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
14.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e 
das demais cominações legais: 
1. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços: 
a) Apresentar documentação falsa exigida; 
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b) Não manter a proposta de preços; 
e) Fraudar na execução da ata de registro de preços; 
d) Comportar-se de modo inidôneo. 
14.1.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de 
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no endereço constante do 
cadastro ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja 
inferior a 30 (trinta) dias. 
14.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 
(trinta) dias no fornecimento do bem requisitado. 
14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do 
fornecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata 
de registro de preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e 
consolidada, e na Lei 1'?. 10.520/02, as seguintes penas: 

•
14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
143. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
143.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o 
licitante fizer jus. 
143.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
14.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N°. 8.666/93, alterada 
e consolidada e no instrumento convocatório. 
14.5. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ata. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei W. 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente 
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de registro de preços, correrão à conta de 
dotações orçamentárias consignadas no respectivo orçamento municipal vigente, em favor do ÓRGÃO 
CONTRATANTE, à época da expedição das competentes ordens de compra/autorizações de fornecimento. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS 
17.1. Às partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
17.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à presente ata de registro de preços. 
17.1.2. Integram esta ata de registro de preços, os seus anexos, o edital de pregão que lhe deu origem e seus 
anexos, e as propostas das empresas classificadas por item. 
17.13. É vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços ou o contrato decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de Horizonte/CE. 
17.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 
da Lei W. 8.666/93, alterada e consolidada. 
173. A inadixnplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 
ao Município de Horizonte/CE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta ata de 
registro de preços ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração. 
17.4. A CONTRATADA, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
não poderá subeontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
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CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
18.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
Instrumento, em obediência ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as panes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 (duas) testemunhas que 
também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

<<<DATA>>> 

«NOME DO ORDENADOR DE 
DESPESAS» 
«ORGÃO» 

Ordenador de Despesas 
GERENCL4DOR: . 

TESTEMUNHAS 
1. 	 CPF N°.  

«RAZÃO sociAL'» 
«CNN N°?» 

<<<REPRESENTANTE>>> 
«CPF N°.» 
DETENTORA 

2. 	 CPFN°. 	  
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°.  

ANEXO 1- RELACÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

1. RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ N°.: 
ENDEREÇO.— 
TELEFONE: 
EMAIL: 
REPRESENTANTE: 
RG N°.: 
CPF N°.: 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS W.  

ANEXO II— REGISTRO DE PRECOS UNITÁRIOS, ESPECIFICACÃO DOS PRODUTOS, 
OUAI4TITATIVOS. MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS  

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS W. ._, celebrada entre o Município 
de Horizonte/CE e as empresas cujos preços estão a seguir registrados por item. 

Razão Social: 
CNPJ N°: 

- 	- 	 - 
coMIssÂo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100- Centro - CEP: 62.880-00 Hodzonre.- CE 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.09.27.1 - SRP 

ANEXO V \ IINUTA  DO CONTRATO 

CONTRATO N°: 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, 
E DO OUTRO 	 PARA O FIM QUE NELE 
SE DECLARA. 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTFICE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ N5. 
23.555.196/0001-86 eCOF sob o n°06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N°5100, Centro, Ccp: 
62.880-000, Horizonte/CE, através da Secretaria/Fundo de 	 , neste ato representado pelo(a) 
respectivo(a), Sr(a). 	 , Secretário/Gestor(a) de 	 , doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 	, pessoa jurídica & direito privado, sediada à  

a 	inscrita no CNPJ W. 	, por seu representante legal, Sr. 	, CPF W. 	, doravante 

• denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 2018.09.27.1 - SRI', cujo objeto é 
a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para 
Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Descartáveis, destinados às diversas Secretarias do 
Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital, com Ata de Registro de Preços n° 

- em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei 
Federal no 10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente contratação a 	  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	( 	), a ser pago na proporção da entrega dos produtos, 

•

segundo as ordens de compras expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, 
FGTS, CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas  as condições da . ro • osta e o se: te: 

ESPECIFICAÇÃO 

3.2. Ova or do presente Contrato não será objeto de reajus e, antes de decorridos 12 (doze) meses da contratação, 
hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e encaminhamento da 
documentação tratada no subitem 3. 1, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária 
do fornecedor ou através de cheque nominal. 
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal 
deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce. 
3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento 
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as panes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
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remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.°  8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até o dia 	de 
	de 	ou até a entrega da totalidade dos produtos/bens licitados, podendo ser prorrogado caso 
seja permitido pelo art 	57 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da(s) dotação(coes) orçamentária(s) da Secretaria/Fundo de 

Ação Órgão Unidade Orçamentária Projeto de Atividade Fonte Elemento de Despesa 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, 
termo de referência, contrato e proposta, da Lei W. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei W. 10.520/02. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
6.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar da data do seu recebimento. 
6.2.2. Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações 
contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, 
assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, 
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do art. 65 da Lei W. 
8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelosórgãos solicitantes, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar quando da execução do contrato. 
6.23. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo 
de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições; 
63. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
c) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança. 
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
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7.1.1. Se o contratado ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a Carta Proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de 
Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais 
cominações legais: 

- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não mantiver a proposta ou lance; 
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
d) comportar-se de modo inidõneo; 
II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 

contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega 
dos bens; 

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de atraso superior 
• a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 

7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, 
ou descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, 
as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global do contrato, conforme o caso; 

7.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 

7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a 
que o licitante fizer jus. 
7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
7.3. As panes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93, 

•

alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. 
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste 
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas 
judicialmente, na inexistência deste. 
7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, 
as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer 
infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da 
Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) 	 especialmente 
designado, pela Secretaria Municipal de 	de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei N°. 
8 .666/93, doravante denominado FISCAL DE CONTRATO. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória. 
10.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 
da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das panes, com 
as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir 
a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá 
subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do edital, 
da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento 
licitatório e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por 
seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 
consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Secretaria de Saúde do Município, perante 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Horizonte-Ce, 

Secretário(a)/Gestor(a) 	 CNPJ(MF): n.° 	  
Secretaria/Fundo Municipal de 	 Sr(a). 	 CPF: n° 	 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

2. CPF: 
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