
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 10/03/2020
Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0001/20
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 19/03/2020


HORARIO......................:
 10:00


Fornecedor.:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço...:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

CGCMF......:
 93539138000144

CGCICM.....:
 Fone..:
 05436135160


CENTENARIO
Cidade.....:
 Estado:
 RS
 CEP:
 99838000


OBJETIVO:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO


MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO
02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


ATÉ AS 10:00 HORAS DO DIA 19/03/2020
03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO
04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 
CONFORME ENTREGA E ACEITAÇÃO


06- Validade da Proposta...............: 
60 Dias


07- A Administração reserva-se o direito de aceitar a proposta que  lhe  seja  mais  

vantajosa, observado os critérios de preços , condições de pagamento e outros fatores, 

assim  como de recusar , total ou parcialmente, o conteúdo da proposta , nos termos da 

Lei 8.666/93, e suas alterações.

08-Não serão aceitas as propostas que não atenderem as condições gerais deste convite, 

bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria.

09-Os documentos deverão ser entregues em envelopes separados, fechados e endereçados 

ao Município de Centenário, ao setor de licitações, e descriminado "Documentação" e 

"Proposta".

10 - O envelope da documentação deverá constar, no mínimo, as certidões negativas, em 

vigor, do INSS, na forma da Lei, do FGTS, de Tributos Estaduais, Tributos Municipais 

da sede do licitante, Certidão Negativa Trabalhista, comprovante de Inscrição junto a 

Receita Federal do Brasil (CNPJ) e Copia do Ato Constitutivo em vigor do Licitante 

(Estatutos ou Contrato Social etc.).

11 - A presente Licitação é do tipo menor preço por item, entretanto os licitantes em 

suas propostas deverão indicar o valor unitário e total de cada item de interesse.

12 - Os licitantes, preferencialmente, deverão preencher suas propostas no formulário 

disponibilizado pelo Município.

13 - O objeto do presente certame é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para 

as diversas secretarias.

14 - O Município irá adquirir os produtos, paulatinamente, de acordo com sua 

necessidade, mediante solicitação.

15 - O Licitante vencedor respectivo deverá efetuar a entrega dos produtos junto a 

Prefeitura Municipal de Centenário, sem nenhum custo adicional ao Município, num prazo 

de cinco dias, contados da solicitação. O prazo poderá ser prorrogado mediante 

solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município.

16 - O Município quando de cada solicitação indicará os produtos e as quantidades de 

que necessita.

17 - O Licitante vencedor respectivo deverá substituir, sem nenhum custo adicional ao 
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Município, os itens considerados em desacordo pelo Município.

18 - Os licitantes em suas propostas deverão indicar a marca do produto ofertado, 

vinculando-se a ela quando do fornecimento, caso vencedor no certame.  

19 - Os licitantes vencedores respectivos quando da entrega deverão observar que os 

produtos tenham restando ainda, no mínimo, 60% de seu prazo de validade.

20 - O Pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega e aceitação dos produtos 

e protocolização da nota fiscal, proporcional aos produtos efetivamente entregues.

21 - Pelo inadimplemento das obrigações seja na condição de participante do certame ou 

de fornecedor, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades:

21.1 - manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

21.2 - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 4% 

sobre o valor estimado da contratação;

21.3 - executar o objeto com irregularidade, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência;

21.4 - executar o objeto com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre 

o valor atualizado do contrato;

21.5 - inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3(três) anos e multa de 4% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato;

21.6 - inexecução total do objeto: suspensão de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado dos 

itens em que fora considerado vencedor neste certame;

21.7 - causar prejuízo material resultante diretamente de execução do objeto: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 5% sobre o valor 

atualizado dos itens em que fora considerado vencedor neste certame;.

22 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual.

23 - O presente certame terá validade de 12 meses ou enquanto durar o estoque, podendo 

ser adquirido quantidade inferior ou superior a indicada, nos termos da lei.

24 - A participação no presente certame importa na aceitação de todos os seus termos.

25 - A minuta contratual é parte integrante do presente.

26 - Os licitantes deverão apresentar suas propostas financeiras indicando o valor 

unitário e total de cada item de interesse, em moeda corrente nacional, com até duas 

casas após a vírgula. 


27 - Os licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar a proposta financeira em uma 

via física, devidamente assinada pelo representante legal, e em uma via/meio digital, 

esta última em cd/pendrive, utilizando o programa gerador (PROPOSTASIN) que encontra-

se disponibilizado para download  dos interessados junto ao edital de licitação, na 

forma de anexo, no site do município (www.centenario.rs.gov.br). Caso o meio magnético 

esteja corrompido, vazio ou algum problema de leitura a proposta será desclassificada, 

de modo que os licitantes ao efetuar a gravação no meio magnético deverão observar 

para que o seja de forma correta.


ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E 

LIMPEZA PARA AS DIVERSAS DE SECRETARIAS
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 Contratante: Município de Centenário/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no com CNPJ sob o nº. 93.539.138/0001-44, com sede administrativa na Av. 

Antônio Menegatti, 845, Centenário, RS, neste ato por seu prefeito municipal. 

 

Contratado: _______________, estabelecida na ________________, Município de 

__________firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias, 

abaixo descritas, conforme Carta Convite 02/2020.

 


Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelo edital de 

licitação do qual decorre e se vincula e pelos preceitos de direito público, aplicando-

se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado.

 

Cláusula Segunda: O contratante pagará à contratada o valor indicado no objeto deste 

contrato, sendo que o pagamento do  valor será  efetuado até 15 (quinze) dias após a 

entrega e aceitação do objeto e protocolização da nota fiscal, proporcional a 

quantidade e tipo entregues.

Parágrafo Primeiro: O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de 

higiene e limpeza paras as diversas secretarias.

Parágrafo Segundo: O Município quando de cada solicitação indicará os produtos e as 

quantidades de que necessita.

Cláusula Terceira: A contratada deverá efetuar a entrega do objeto deste contrato num 

prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da solicitação do Município, e bem como 

substituir os produtos considerados em desacordo pelo Município, sem nenhum custo 

adicional. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceita 

pelo Município.

 

 Cláusula Quarta: O presente contrato terá validade de 12 meses, contados de suas 

assinatura, ou enquanto durar o estoque, podendo ser adquirido quantidade inferior ou 

superior a indicada, nos termos da lei.

 Cláusula Quinta:  A contratada deverá efetuar a entrega do produto junto a Prefeitura 

Municipal de Centenário, sem nenhum custo adicional ao Município.

 

Cláusula Sexta: A contratada quando do fornecimento deverá observar que os produtos, 

quando da entrega, tenham ainda, no mínimo, 60% de seu prazo de validade.  

 

Cláusula Sétima: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:

                                   a) amigavelmente por acordo entre as partes;

                                   b) unilateralmente pela Administração desde que 

haja interesse público e conveniência administrativa;

                                   c) nos termos do artigo 77, 78 e 79 da lei 8.666/93;

 

Cláusula Oitava: As despesas diretas e indiretas, relacionadas ou não no edital do 

qual decorre e se vincula e no presente contrato, necessários ao fornecimento do 

objeto, serão arcadas unicamente pela contratada.

 

Cláusula Nona:  Ao contratado incidirá as seguintes penalidades pela inexecução 
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contratual:

-  Multa de 0,5%  (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze dias) 

após o qual será considerado inexecução contratual;

- Multa de 8% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 01 (1 ano)

- Multa de 10 %( dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com 

a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

Parágrafo único: As multas constantes do caput desta cláusula serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato.

 

Cláusula Décima: O presente contrato é pactuado em observância a Lei nº. 8.666/93 e 

suas alterações.

 

Cláusula Décima Primeira: Além das cláusulas contratuais, o contratado deverá 

observar, durante a execução deste, todas as demais disposições constantes do edital, 

ao qual se encontra vinculados.


Cláusula Décima Segunda: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 

conta de dotação orçamentária consignada na lei de meios.


 

Cláusula Décima Terceira: As partes elegem o foro da Comarca de Gaurama como 

competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato.

 

                        E por estarem assim justos e acordados lavrou-se o presente 

termo em duas vias de igual teor forma que depois de lido e achado conforme é assinado 

para que surta seus efeitos.


                                    Centenário,  ____ de ______ de  2020.

        

                


                    

Município de Centenário             

              Contratante                                                   Contratada


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA


001
 150
 RL
 Embalagem Plástica de 05 LITROS

002
 25
 RL
 Embalagem Plástica de 01 litro.

003
 20
 UN
 Álcool gel (hospitalar) 70% solução a base 


de álcool etílico hidratado. Bombona de 05 

litros


004
 110
 UN
 Alvejante concentrado 3% de cloro. Bombona 

de 05 litros 


005
 50
 CX
 Álcool 70º, hospitalar caixa com 12 

unidades de 1 litro


006
 120
 UN
 Amaciante concentrado embalagem Bombona de 
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05 litros (várias fragrâncias)

007
 150
 UN
 Desinfetante concentrado, embalagem de 5 


litros, fragrância floral

008
 60
 CX
 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO,500ML, CX COM 24 


UN

009
 40
 UN
 Escova sanitária estrutura em plástico sem 


estojo.

010
 20
 FD
 LÃ DE AÇO COM 14 EMBALAGENS DE 8 UNIDADES 


CADA

011
 500
 UN
 Esponja para louça dupla face abrasiva 


100x180x20

012
 50
 UN
 ESFREGÃO DE AÇO

013
 50
 UN
 Escova de roupa de nylon, com estrutura de 


plástico

014
 10
 RL
 Filme de PVC, rolo com 300 metros

015
 84
 UN
 Hipoclorito de sódio 12%, com cloro 


embalagem de 5 litros

016
 16
 UN
 Inseticida Aerosol 500 ml

017
 30
 UN
 Lustra móveis 300ml aromas sortidos

018
 22
 UN
 Pá de lixo plástica com cabo grande, com 


ponta de borracha

019
 40
 UN
 Pano de chão Saco cinza 54x74cm liso

020
 200
 UN
 Pano de chão atoalhado, 95% algodão, 


medidas de 52 cm x 100 cm

021
 50
 UN
 Pano de chão saco branco 60x80cm liso

022
 106
 UN
 Pano de limpeza de microfibra para as 


limpezas de mobiliário

023
 100
 FD
 Papel higiênico folha dupla 16x4x30mt, 


branco neutro fardo com 16 pacotes, 

contendo 4 rolos em cada pacote.


024
 26
 FD
 Papel toalha rolo cozinha, fardo de 24 

rolos de 22cm x20 metros


025
 600
 PAC
 Papel toalha interfolha branco com 1000 

folhas


026
 40
 PAC
 PRENDEDOR DE ROUPAS  PACOTE COM 12 UN

027
 50
 PAR
 Luva em látex tamanho P, forrada para 


limpeza (verde, amarela ou laranja), com CA

028
 100
 PAR
 Luva em látex tamanho M, forrada para 


limpeza (verde, amarela ou laranja), com CA

029
 100
 PAR
 Luva em látex tamanho G, forrada para 


limpeza (verde, amarela ou laranja), com CA

030
 60
 CX
 Luva de procedimento em látex c/ talco 


tamanho M, caixa com 100 unidades

031
 20
 CX
 Luva de procedimento em látex c/ talco 


tamanho G, caixa com 100 

032
 6
 CX
 Luva de procedimento em látex s/ talco 


tamanho G, caixa com unidades 100 unidades

033
 1.000
 UN
 Pedra sanitária 35gramas cada, fragrância 


diversas

034
 200
 UN
 Purificador de ar 360ml, fragrância diversas

035
 40
 UN
 Rodo de plástico EVA, mínimo 42 cm duplo, 


com cabo
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036
 40
 UN
 Rodo de plástico EVA, mínimo 60 cm duplo, 

com cabo


037
 300
 UN
 SABÃO DE ÁLCOOL EM BARRA 500 GRAMAS

038
 100
 UN
 SABÃO EM BARRA DE COCO 200 GRAMAS

039
 400
 KG
 Sabão em pó embalagem de 1kg em caixa, com 


a seguinte composição: tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, 

enzimas, branqueador óptico, fragrâncias, 

água, carga, alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo biodegradável.


040
 30
 UN
 Sabonete liquido perolado concentrado 

embalagem de 5 litros, fragrância aroma de 

flores  


041
 80
 FD
 Saco de lixo 100 litros, 0,10 micras fardo 

com 100 unidades


042
 40
 FD
 Saco de lixo 20 litros, 0,08 micras fardo 

com 100 unidades


043
 70
 FD
 Saco de lixo 40 litros, 0,08 micras fardo 

com 100 unidades


044
 70
 FD
 Saco de lixo 60 litros, 0,08 micras fardo 

com 100 unidades


045
 250
 UN
 Saponáceo cremoso, com 300ml fragrância 

diversas. Composição com alquil benzeno 

sulfonato de sódio, com princípio ativo, 

tensoativo aniônico ácido láurico, 

tensoativo não iônico álcool graxo 

etoxilado, abrasivo, coadjuvantes, 

atenuador de espuma, 1, 2, benzotiazolin 3 

ona, fragrância e água.


046
 50
 PAC
 Touca Descartável, emb. com 100 unidades.

047
 100
 UN
 Vassoura com armação em plástico, cerdas de 


nylon, 27x26x4 cm com cabo de madeira

048
 58
 UN
 Vassoura esfregão de nylon, com cabo de 


madeira

049
 20
 UN
 Vassoura de palha, com cabo de madeira

050
 50
 UN
 Limpador desengordurante 500ml, para 


limpeza de fogão, panela, micro-ondas, pia 

de cozinha entre outros


051
 80
 UN
 Rodo bola de espuma, com cabo de madeira

052
 150
 UN
 DETERGENTE PISO PAREDE 5 LITROS

053
 60
 UN
 Balde Plástico 15 L

054
 400
 UN
 Detergente limpa piso para todos os tipos 


de pisos, com fragrância, 500ml, limpador 

diluível. Nas fragrâncias: Flores 

vermelhas, Bouquet de flores, Brisa floral, 

Flores da lavanda, Flores do campo, Flores 

campestres e Perfume Delicado.


055
 20
 UN
 Rodo de espuma, passa cera com cabo

056
 20
 PAC
 Fósforo confeccionado em madeira de 1ª 


qualidade, acabamento com ponta abrasiva, 

medindo aproximadamente 6 cm de cumprimento 

total, acondicionados em caixas 

resistentes, contendo 40 palitos, 
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reembalados em pacotes com 10 caixas. A 

embalagem deverá conter os dados de 

8,60identificação, procedência e qualidade. 


057
 50
 UN
 ISQUEIRO AVIO

058
 15
 UN
 DETERGENTE LIMPA VIDROS 5 LITROS

059
 4
 UN
 DISPENSER EM AÇO ESCOVADO PARA PAPEL 


HIGIÊNICO

060
 15
 FD
 Papel higiênico fardos com 8 rolos por 300 


metros cada


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 HILÁRIO JOSÉ KOLASSA

PREFEITO MUNICIPAL


, em 10 de Março de 2020
CENTENARIO


Assinatura e Carimbo 
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0001/20

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 10/03/2020


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 19/03/2020

HORARIO......................:
 10:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

Municipio:
 CENTENARIO

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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