
 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 69/2022 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2022 

 
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de Santa Catarina, 
torna público que se acha aberta, licitação na modalidade pregão presencial nº 
22/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Para Registro de Preços, 
processo de licitação nº 69/2022, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666 e suas alterações, de 23 de junho de 1993, Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
ENVELOPES: Os envelopes devem ser entregues no Protocolo da Prefeitura 
Municipal até às 08h15 do dia 07/06/2022. 
DATA DA REALIZAÇÃO: A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada a 
partir das 08h30 do dia 07/06/2022. 
LOCAL: A sessão Pública será realizada na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Peritiba sito a Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Município de Peritiba. 
 
I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 
aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, materiais de consumo 
e outros, destinados a manutenção das atividades das secretarias do município de 
Peritiba, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital. 
1.2 - Este processo licitatório dará aos interessados qualificados como 
microempresa ou empresa de pequeno porte o tratamento diferenciado e favorecido 
previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas 
no § 4º do artigo 3º desta Lei. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital. 
2.2 - Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte 
2.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar 
deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações, deverão observar o disposto nos subitens seguintes. 
2.2.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte 
documentação: 

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde 
conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. 
As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão 
apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu 
enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 
(cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação, ou; 
b) Declaração emitida pelo contador responsável de que a empresa se enquadra 
em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 



 

 

alterações, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do 
§ 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, acompanhada 
do comprovante de optante pelo simples nacional obtida no site 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21
), ou; 
c) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, emitida a menos de 
60 (Sessenta) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 
2.3 - Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e 
empresa de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de 
credenciamento das empresas participantes. 
 
III - DO CREDENCIAMENTO  
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes os 
seguintes documentos: 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura; 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 
do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
3.2 - O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
3.4 – Apresentar comprovação da condição de microempresa e empresa de 
pequeno porte. 
 
IV - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos 
Envelopes.  
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
MUNICÍPIO DE PERITIBA – SC 
ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 69/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
 
MUNICÍPIO DE PERITIBA – SC 
ENVELOPE Nº 02 HABILITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 69/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21


 

 

CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
CEP: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
 
4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 
de notas ou pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
5.1 - A proposta deverá ser gerada no sistema de cotação eletrônico “Pública 
Cotação - Versão mais recente”, devendo ser apresentada: na forma eletrônica 
em mídia CD, DVD ou PEN DRIVE para alimentação do sistema de apuração; e 
na forma impressa redigida em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões 
ou entrelinhas, suas folhas devem preferencialmente ser timbradas ou estar 
carimbada, devendo estar datada, assinada e rubricadas pelo representante legal 
da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
5.2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
b) Número do processo e do Pregão Presencial; 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação do produto cotado, 
em conformidade com as especificações do folheto descritivo - Anexo I deste Edital; 
d) Item, marca, preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em 
algarismo, apurado à data de sua apresentação, sendo aceito até 2 (Duas) casas 
decimais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza 
e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 
objeto da presente licitação; 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da abertura do envelope, este será o prazo considerado independentemente 
de declaração expressa. 
f) Indicar nome, RG e CPF do responsável pela assinatura do contrato. 
g) Informar o banco, número da agência e número da conta corrente, sendo que a 
mesma deve estar vinculada ao CNPJ da licitante que participou. 
5.3. Para facilitar o contato, solicitamos constar ainda as seguintes informações: 
a) Indicação de Preposto (nome, CPF, cargo/ função, telefone e e-mail); 
a.1) O Preposto indicado será responsável por todos os contatos necessários a 
plena execução do contrato. 
a.2) Caso necessário deverá ser apresentada, para assinatura do contrato, 
procuração do indicado acima. 
5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
5.5 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da 

proposta implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e 
seus anexos. 
5.6 – Em hipótese alguma será admitido entrega de produtos com marca divergente 
à indicada na proposta da licitante. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 



 

 

6.1.1 - REGULARIDADE FISCAL 
a) Certidão unificada de regularidade de débito previdenciário, com a Secretaria da 
Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional; 
b) Certidões de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante 
ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
c) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; 
d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
Obs: Caso a licitante não participe presencialmente com representante. O estatuto 
social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, deverá ser apresentado dentro do Envelope "Documentos de 
Habilitação". 
 
6.1.2 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração de Atendimento a Legislação Trabalhista de proteção à criança e ao 
adolescente, conforme anexo IV; 
b) Declaração de Idoneidade, conforme anexo V; 
c) Declaração de que não integra seu corpo social, nem em seu quadro funcional, 
empregado público, membro comissionado de órgão direto ou indireto da 
administração municipal, ou parlamentar de qualquer esfera da administração, 
conforme anexo VIII; 
d) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo TJSC, no caso da 
empresa estar sediada neste Estado, nos seguintes endereços: 
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do e https://certeproc1g.tjsc.jus.br. 
Uma delas deve ser obtida no SAJ5 e a outra no sistema EPROC; 
 
Obs.: Ainda que não solicitada em edital, a comprovação no momento do certame, 
as empresas se obrigam a atender integralmente todas a legislações/obrigações 
vigentes pertinentes as atividades e/ou produtos por ela comercializados, podendo 
ser solicitado a qualquer tempo prova do atendimento, devendo à empresa 
apresenta-los em um prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação formal, 
sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades nele previstas. 
 
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.2.1 - As licitantes poderão substituir os documentos referidos no item 6.1.1, pelo 
Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pelo Município de Peritiba, 
desde que tais documentos constem mencionado no CRC. 
6.2.2 - A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado 
pelas licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao órgão 
cadastrador. Desta forma, no decurso do julgamento da fase de habilitação, o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao 
Cadastro de Licitantes do Município, inabilitando aqueles cujo CRC estiver 
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para 

o competente cadastramento não estiver em plena vigência. 
6.2.3 - Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro 
Cadastral em substituição aos documentos elencados no item 6.1.1, nele 
constando qualquer certidão com prazo de validade vencido, poderá apresentar 
tais documentos atualizados e regularizados dentro de seu Envelope nº 02 – 
DOCUMENTAÇÃO. 
6.2.4 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 
a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/


 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
7.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no 
Anexo II do Edital.  
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  
7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão 
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta.  
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 
àquela;  
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio 
no caso de empate de preços.  
7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 
até a definição completa da ordem de lances.  
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances 
que será fixada a critério exclusivo do Pregoeiro e que não poderá ser superior a 
0,5% (meio ponto percentual) do valor unitário do item. 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances.  
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço. 
7.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
7.10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.  



 

 

7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) Substituição e apresentação de documentos desde imediatamente no momento 
do certame nas condições exigidas no edital, ou  
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
7.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada, o qual será verificado a veracidade 
posteriormente pelo pregoeiro.  
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para 
a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 
será declarada vencedora.  
7.15 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se 
aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.  
7.16 - Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e 
decidirá sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições do subitem 
7.12 supra. As habilitadas serão incluídas na ata do pregão presencial como 
habilitadas. 
 
VIII - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 
e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação.  
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
8.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
8.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação 
dos beneficiários para a assinatura do termo de contrato.  
8.6 - A licitante que convocada para assinar o contrato e deixar de fazê-lo no prazo 
fixado, fica sujeito as sanções e penalidades previstas na lei nº 8.666/93.  
 

IX- DAS CONTRATAÇÕES  
9.1 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão 
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.  
9.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.  



 

 

9.3 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o 
fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão município, no prazo 
de 03 dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos 
para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar. 
9.4 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes 
do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado 
da apresentação das mesmas.  
9.5 - O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados 
da data da convocação, comparecer ao órgão município para assinar o termo de 
contrato ou retirar instrumento equivalente. 
9.6 - A licitante que convocada para assinar o contrato e deixar de fazê-lo no prazo 
fixado, fica sujeito às sanções e penalidades previstas na lei nº 8.666/93. 
9.7 – A ata de registro de preços que se originará do presente processo licitatório 
terá vigência de 12 (Doze) meses a partir de sua assinatura. 
 
X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO 
10.1. Os itens deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias após a 
emissão/envio da Autorização de Fornecimento (AF) devidamente encaminhada 
pelo Município de Peritiba através de endereço de correio eletrônico (e-mail). 
10.2. Os itens deverão ser entregues de forma parcelada, sem quantidades 
mínimas, em um dos locais abaixo conforme indicado na Autorização de 
Fornecimento (AF): 
Prefeitura Municipal: Rua Frei Bonifácio, 63 – Centro – Peritiba/SC, CEP 89.750-
000. 
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter (CEPJAW): Rua Reinaldo 
Gasparetto, 97, Bairro Centro – Peritiba/SC, CEP 89.750-000. 
Centro de Educação Infantil Mateus Petter (CEIMP): Rua Pedro Teobaldo 
Finger, 363, Bairro Jardim Boa Vista – Peritiba/SC, CEP 89.750-000. 
CRAS – Projeto Aquarela - Fundo Municipal De Assistência Social De Peritiba 
(FMAS): Rua Miguel Balduino Boll, 187, Bairro Progresso – Peritiba/SC, CEP 
89.750-000. 
Fundo Municipal de Saúde de Peritiba (FMS): Rua Frei Bonifácio esquina com a 
Rua Senador Nereu Ramos, nº 187, Bairro Centro, Bairro Centro – Peritiba/SC, 
CEP 89.750-000. 
Cultura (Casarão): - Rua Frei Bonifácio esquina com a Rua do Comércio, nº 262, 
Bairro Centro – Peritiba/SC, CEP 89.750-000. 
10.3 - Será dado como retirada / recebida, a Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento (AF), enviada via correio eletrônico (e-mail). 
10.4 – Em hipótese alguma será admitido entrega de produtos com marca 
divergente à indicada na proposta da licitante. 

10.5 - A não entrega dentro dos prazos fixados sem devida justificativa aceita pelo 
Município enseja na possibilidade de aplicação de sansões e penalidades previstas 
na lei 8.666/93. 
10.6 - Constatadas irregularidades no objeto entregue, a empresa terá um prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas para substituição dos produtos e/ou correção das 
irregularidades, contados do envio de e-mail de apontamento. 
10.7 - Toda vez que houver a entrega de algum item, a CONTRATADA emitirá a 
respectiva e correspondente nota fiscal, na qual constará, entre outros, as 
especificações contidas na respectiva requisição. 



 

 

10.8 - A entrega deverá acontecer em horário de expediente, de segunda a sexta-
feira das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e deverá ser acompanhada por 
servidor competente do Município de Peritiba. 
10.9 - O prazo de validade dos produtos entregues deverá ser de no mínimo de 
06 meses a contar data da efetiva entrega, sob pena de não aceitação dos produtos 
entregues. 
  
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1 - Por ocasião da entrega/execução, a Contratada deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome e a assinatura do servidor responsável pelo 
recebimento. 
11.2 - O objeto se estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido: 
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior 
verificação de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação; 
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e 
quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 15 (Quinze) 
dias, contados após o recebimento provisório. 
11.3 - O produto/serviço recusado será considerado como não entregue. 
11.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 
11.5 - O recebimento definitivo do objeto desta licitação, não exime o fornecedor 
de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e 
alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro 
do prazo de validade, dos produtos fornecidos. 
 
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, contados 
da apresentação e aceitação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão 
contratante. 
12.2 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 
da Contratada ou através de boleto bancário.  
12.3 - Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal, de 
acordo com a Nota de Empenho/Autorização de fornecimento, indicando o serviço 
prestado, quantidade, preço unitário e preço total. 
12.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
dos preços ou correção monetária. 
12.5. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao 

detentor, para retificação ou substituição, contando-se o prazo estabelecido no 
subitem 12.1, a partir da data de sua reapresentação. 
 
XIII - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.1 - As despesas decorrentes do presente processo de licitação integram as 
dotações orçamentárias do orçamento da Prefeitura Municipal de Peritiba. 
 
Órgão Orçamentário: 2000 – GABINETE DO PREFEITO E VICE 
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete Do Prefeito E Vice 



 

 

Ação: 2.132 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria Mun. de Administração e Finanças 
Ação: 2.5 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 3003 – Serviços de Utilidade Pública 
Ação: 2.10 - Manutenção dos Serviços de Segurança Pública 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.135 - Manutenção das Atividades dos Bombeiros Militares (FUNREBOM) 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 4000 - SEC. MUN. AGRIC.,IND.,COM., E MEIO AMBIENTE 
Unidade Orçamentária: 4001 – Departamento de Agricultura 
Ação: 2.19 - Manutenção das Atividades Agropecuárias 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 5000 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES 
E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 5010 – Departamento de Educação 
Ação: 2.35 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.31 – Manutenção da Educação Infantil 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 
Unidade Orçamentária: 7001 - Departamento Municipal de Transportes 
Ação: 2.53 - Manutenção do D.M.E.R 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
Unidade Orçamentária: 7002 – Departamento de Serviços Urbanos e Obras 
Ação: 2.57 - Operacionalização dos Serviços Urbanos e Obras 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.64 – Manutenção do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PERITIBA 
Unidade Orçamentária: 10001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
Ação: 2.200 - Proteção Social Básica (PSB/CRASS) 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  

Ação: 2.206 – Manutenção das Atividades do Fundo de Assistência Social 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA  
Unidade Orçamentária: 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
Ação: 2.75 - Manutenção das Ações e Serviços da Atenção Básica 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 
Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PERITIBA  



 

 

Unidade Orçamentária: 15001 - Fundo Municipal de Cultura de Peritiba 
Ação: 2.47 – Operacionalização do Departamento de Cultura 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Dados das entidades/órgãos ligados à administração municipal direta: 
 
MUNICÍPIO DE PERITIBA 
CNPJ: 82.815.085/0001-20 
Rua Frei Bonifácio, 63, Centro / CEP: 89750-000 – Peritiba SC 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA-FMS 
CNPJ: 11.391.279/0001-06 
Rua Frei Bonifácio esquina com a Rua Senador Nereu Ramos, Nº 187, Bairro 
Centro/ CEP: 89750-000 – Peritiba SC 
 
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS 
CNPJ: 18.105.164/0001-49 
Rua Frei Bonifácio, 63, Centro / CEP: 89750-000 – Peritiba SC 
 
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
14.1 - A empresa sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes 
penalidades: 
a) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 
autárquica do Município de Peritiba pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002.  
b) Advertência. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa 
plausível aceita pela Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha 
havido processo de licitação; 
d) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, na prestação do 
serviço do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte 
inadimplida; 
O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será 
contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo 
ajustado; 
e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula contratual; 
f) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução 
total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. A multa será descontada 

dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 
judicial. 
g) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a administração por um período de 2 (dois) anos. 
h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
14.2 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  
14.3 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao 
inadimplemento de obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do Órgão 



 

 

Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente do mesmo órgão. 
14.4 - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas 
neste parágrafo, conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades 
serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão, aplicadas por 
autoridade competente do mesmo órgão. 
 
XV - DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO 
15.1 - Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os 
preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo.  
15.1.1 - Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser 
efetuada por iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante solicitação da empresa 
detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas.  
15.1.2 - Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão 
os praticados no mercado. 
15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido 
dirigido ao Município de Peritiba, mediante requerimento protocolado, no prazo de 
até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, 
devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: 
I - Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores 
dos preços originalmente registrados devidamente assinada sobre carimbo da 
empresa; 
II - Cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço 
(sendo 01 (Uma) referente à época da licitação e 01 (Uma) atual após ocorrência 
do fato motivador). 
15.3 - Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio 
econômico-financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido, 
sendo que as autorizações de fornecimento (AF) emitidas antes do pedido de 
equilíbrio econômico-financeiro não terão seus preços alterados mesmo que os 
produtos e/ou serviços referente as estas não tenham sido entregues e/ou 
executados. 
a) A Administração poderá aplicar índice de recomposição inferior ao calculado, a 
seu critério; 
b) e 
§ 1º - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso 
II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a presente Ata e iniciar outro processo licitatório 
15.3.1 - A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o 
período de tramitação do processo de revisão de preço. 
 
XVI - GARANTIA 
16.1 - A licitante vencedora deverá prestar garantia mínima conforme Código de 
Defesa do Consumidor. 
16.2 - O prazo de validade dos produtos entregues deverá ser de no mínimo de 

06 meses a contar data da efetiva entrega, sob pena de não aceitação dos produtos 
entregues. 
 
XVII - DAS AMOSTRAS  
17.1 – As amostras somente deverão ser apresentadas em relação ao item que a 
licitante se sagrou vencedora para as marcas não constantes como pré-aprovadas 
e para os itens que não possuem marcas pré-aprovadas, em até 02 (dois) dias úteis 
após o resultado final do certame no Centro Administrativo Municipal, sito a Rua 
Frei Bonifácio, nº 63, Centro, no Município de Peritiba. Não sendo aprovada a 



 

 

amostra será chamada a licitante seguinte e assim sucessivamente. A empresa 
que cotar marcas diferentes das marcas pré-aprovadas e não apresentar amostra, 
automaticamente será desclassificada para aquele item. 
 
XVIII – DA FISCALIZAÇÃO 
18.1 - Designa os fiscais indicados no Decreto Municipal nº 06/2022 de 04 de 
janeiro de 2022, sendo os servidores CRISTIANE SALETE HOFFMANN DA 
COSTA, IVETE FRANCISCA FINGER, GIOVANI TIAGO DAMETTO, IZABEL 
CRISTINA BOURSCHEIDT, JULIANA APARECIDA DA SILVA THOMAZ,  NÁDIA 
MARIA SCHNEIDER KLEBER, ROSA RAUBER e no caso de seu impedimento, os 
servidores CRISTIANE TURATTO, MARLO DANIEL FINGER, LUCIANA NILSON, 
NÁDIA TEREZINHA KUHN PIASSA, NESTOR JOSÉ BOLL para acompanhar e 
fiscalizar o fiel cumprimento da prestação dos serviços, os quais ficarão 
responsáveis pelo encaminhamento da autorização de pagamento junto ao setor 
de contabilidade do Município. 
 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes 
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
19.2- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Mural Público do Município de Peritiba. 
19.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão 
à disposição para retirada no departamento de licitações do Município de Peritiba, 
sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, após a publicação. 
19.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
19.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá 
até o último dia útil imediatamente anterior à sessão pública de licitação. 
19.4.2 – A impugnação da licitação deve ser protocolada, em via original, no setor 
de protocolo do município sito a Rua Frei Bonifácio, nº 63, Centro, ou enviada por 
e-mail e deve ser assinada pelo representante legal da empresa acompanhada do 
documento comprobatório. 
19.4.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
19.5 – O pregoeiro poderá decidir por sanar no momento do certame, vícios de 
mera formalidade na documentação e/ou proposta, desde que imediatamente 
sanáveis, que não impliquem em prejuízo para o Município e que não maculem o 
teor da proposta assim como seu valor e/ou o objeto da licitação. 
19.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão 
Gerenciador. 
19.7 - Integram o presente Edital: 

Anexo I - Termo de Referência - Relação dos itens; 
Anexo II - Declaração que atende os requisitos de habilitação do Edital; 
Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente; 
Anexo IV – Declaração de Atendimento a Legislação Trabalhista de proteção à 
criança e ao adolescente; 
Anexo V – Declaração de Idoneidade; 
Anexo VI – Termo de Credenciamento; 
Anexo VII – Modelo de Proposta; 



 

 

Anexo VIII – Declaração de que não integra seu corpo social, nem em seu quadro 
funcional, empregado público, membro comissionado de órgão direto ou indireto 
da administração municipal, ou parlamentar de qualquer esfera da administração. 
19.8 - Os esclarecimentos relativos a esta licitação, serão prestados nos dias de 
expediente, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, junto ao 
Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio, nº 
63, Centro Município de Peritiba, pelo fone (49) 3453-1122 ou pelo correio 
eletrônico compras@peritiba.sc.gov.br. 
19.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Concórdia, Santa 
Catarina. 
 
 
Município de Peritiba – SC., 24 de maio de 2022. 
 
 

_________________________________ 
PAULO JOSÉ DEITOS 

Prefeito Municipal 

mailto:compras@peritiba.sc.gov.br


 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 
aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, materiais de 
consumo e outros, destinados a manutenção das atividades das secretarias do 
município de Peritiba, constantes neste anexo e adiante especificadas. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Esta contratação se faz necessária em atendimento às demandas das 
diversas secretárias deste Município, visando manter o pleno funcionamento de 

suas respectivas atividades, dando suporte às tarefas e ações operacionais 
desenvolvidas. 

3. DOCUMENTAÇÃO EXTRA 

3.1.  Para o presente processo licitatório não é necessária a apresentação de 
documentação extra. 

4. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

4.1. Os itens deverão ser entregues, em até 15 (quinze) após a emissão/envio 
da Autorização de Fornecimento (AF) devidamente encaminhada pelo Município 
de Peritiba através de endereço de correio eletrônico (e-mail). 

5. FORMA DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

5.1. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo da NF a data, o nome e a assinatura do servidor responsável pelo 
recebimento. 
5.2. O objeto se estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido: 
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior 
verificação de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação; 
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e 
quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 15 
(Quinze) dias, contados após o recebimento provisório. 
5.3. O material recusado será considerado como não entregue. 
5.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 
5.5. O recebimento definitivo do objeto desta licitação, não exime o fornecedor 

de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e 
alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro 
do prazo de validade, dos produtos fornecidos. 
5.6. Designa os fiscais indicados no Decreto Municipal nº 06/2022 de 04 de 
janeiro de 2022, sendo os servidores CRISTIANE SALETE HOFFMANN DA 
COSTA, IVETE FRANCISCA FINGER, GIOVANI TIAGO DAMETTO, IZABEL 
CRISTINA BOURSCHEIDT, JULIANA APARECIDA DA SILVA THOMAZ,  
NÁDIA MARIA SCHNEIDER KLEBER, ROSA RAUBER e no caso de seu 
impedimento, os servidores CRISTIANE TURATTO, MARLO DANIEL FINGER, 



 

 

LUCIANA NILSON, NÁDIA TEREZINHA KUHN PIASSA, NESTOR JOSÉ BOLL 
para acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da prestação dos serviços, os 
quais ficarão responsáveis pelo encaminhamento da autorização de pagamento 
junto ao setor de contabilidade do Município. 

6. LOCAL DE ENTREGA 

6.1. Os itens deverão ser entregues de forma parcelada, sem quantidades 
mínimas, em um dos locais abaixo conforme indicado na Autorização de 
Fornecimento (AF): 
Prefeitura Municipal: Rua Frei Bonifácio, 63, Bairro Centro – Peritiba/SC, CEP 
89.750-000.  

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, contados 
da apresentação e aceitação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão 
contratante. 

7.2. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 
da Contratada ou através de boleto bancário.  
7.3. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal, de 
acordo com a Nota de Empenho/Autorização de fornecimento, indicando o 
serviço prestado, quantidade, preço unitário, preço total e número da 
autorização de fornecimento. 

8. GARANTIA 

8.1. A licitante vencedora deverá prestar garantia mínima conforme Código de 
Defesa do Consumidor. 
8.2. O prazo de validade dos produtos entregues deverá ser de no mínimo de 
06 meses a contar data da efetiva entrega, sob pena de não aceitação dos 
produtos entregues. 

9. AMOSTRAS  

9.1. As amostras somente deverão ser apresentadas em relação ao item que a 
licitante se sagrou vencedora para as marcas não constantes como pré-
aprovadas e para os itens que não possuem marcas pré-aprovadas, em até 02 
(dois) dias úteis após o resultado final do certame no Centro Administrativo 
Municipal, sito a Rua Frei Bonifácio, nº 63, Centro, no Município de Peritiba. 
Não sendo aprovada a amostra será chamada a licitante seguinte e assim 
sucessivamente. A empresa que cotar marcas diferentes das marcas pré-
aprovadas e não apresentar amostra, automaticamente será desclassificada 
para aquele item. 

10. RECURSOS  

10.1. As despesas decorrentes do presente processo de licitação integram as 
dotações orçamentárias do orçamento da Prefeitura Municipal de Peritiba. 
 
Órgão Orçamentário: 2000 – GABINETE DO PREFEITO E VICE 
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete Do Prefeito E Vice 

Ação: 2.132 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria Mun. de Administração e Finanças 
Ação: 2.5 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 



 

 

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 3003 – Serviços de Utilidade Pública 
Ação: 2.10 - Manutenção dos Serviços de Segurança Pública 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.135 - Manutenção das Atividades dos Bombeiros Militares (FUNREBOM) 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 4000 - SEC. MUN. AGRIC.,IND.,COM., E MEIO AMBIENTE 
Unidade Orçamentária: 4001 – Departamento de Agricultura 
Ação: 2.19 - Manutenção das Atividades Agropecuárias 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 5000 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTES E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 5010 – Departamento de Educação 
Ação: 2.35 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.31 – Manutenção da Educação Infantil 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 
Unidade Orçamentária: 7001 - Departamento Municipal de Transportes 
Ação: 2.53 - Manutenção do D.M.E.R 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
Unidade Orçamentária: 7002 – Departamento de Serviços Urbanos e Obras 
Ação: 2.57 - Operacionalização dos Serviços Urbanos e Obras 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.64 – Manutenção do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE PERITIBA 
Unidade Orçamentária: 10001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
Ação: 2.200 - Proteção Social Básica (PSB/CRASS) 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
Ação: 2.206 – Manutenção das Atividades do Fundo de Assistência Social 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA  
Unidade Orçamentária: 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
Ação: 2.75 - Manutenção das Ações e Serviços da Atenção Básica 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 

Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PERITIBA  
Unidade Orçamentária: 15001 - Fundo Municipal de Cultura de Peritiba 
Ação: 2.47 – Operacionalização do Departamento de Cultura 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Dados das entidades/órgãos ligados à administração municipal direta: 
 
MUNICÍPIO DE PERITIBA 



 

 

CNPJ: 82.815.085/0001-20 
Rua Frei Bonifácio, 63, Centro / CEP: 89750-000 – Peritiba SC 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA-FMS 
CNPJ: 11.391.279/0001-06 
Rua Frei Bonifácio esquina com a Rua Senador Nereu Ramos, Nº 187, Bairro 
Centro/ CEP: 89750-000 – Peritiba SC 
 
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS 
CNPJ: 18.105.164/0001-49 
Rua Frei Bonifácio, 63, Centro / CEP: 89750-000 – Peritiba SC 

11. DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA 

11.1. A CONTRATADA, obriga-se a fornecer o objeto especificado na Cláusula 
Primeira de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório 

citado ao preâmbulo onde, como todos os documentos da Licitação e 
especificados pelo MUNICÍPIO, passam a fazer parte integrante do presente 
contrato, independente de transcrição. 
11.2. Efetuar a prestação dos serviços conforme emissão da Autorização de 
Fornecimento ao proponente vencedor, cuja entrega do objeto deverá ser 
efetuada de forma imediata. 
11.3. O fornecedor do produto deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos 
contados da data da convocação, comparecer ao órgão município para assinar 
o termo de contrato, retirar instrumento equivalente ou enviar o mesmo 
assinado por correio quando assim solicitado. A licitante que convocada para 
assinar o contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado, fica sujeito às sanções e 
penalidades previstas na lei nº 8.666/93. 
11.4. Responsabilizar-se integralmente por todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto do presente 
contrato. 
11.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento do MUNICÍPIO. 
11.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase de licitação. 
11.7. Entregar produtos de qualidade e de acordo com a proposta apresentada. 
11.8. Cumprir com os prazos e horários de entrega estabelecidos.  
11.9. Entregar os itens com prazo de validade dos produtos de no mínimo 06 
meses a contar data da efetiva entrega, sob pena de não aceitação dos produtos 
entregues. 

12. DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 

12.1. Caberá ao MUNICÍPIO efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto 
do presente Contrato, de acordo com o estabelecido na Cláusula Segunda. 
12.2. Gerenciar a presente Ata, indicando sempre que solicitado, o nome do 
fornecedor, o preço, e as especificações dos serviços registrados, observada a 
ordem de classificação indicada na licitação. 
12.3. Efetuar a fiscalização da qualidade dos itens entregues. 
12.4. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 



 

 

12.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de 
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de 
aplicação de penalidades. 

 
Relação dos Itens: 

 

Item Quant. Und. Especificação dos Itens 
Marcas Pré-
Aprovadas 

R$ Ref. R$ Total 

1 79 Pct 

Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em 
embalagem plástica de polipropileno transparente e 
resistente, original do fabricante, com 5Kg, aspecto 
granuloso de fino a médio, isento de matéria terrosa, livre 
de umidade e fragmentos estranhos, contendo 
aproximadamente 99,3% de carboidrato por porção, deverá 
ser de origem vegetal fabricado a partir de sacarose de cana 
de açúcar, livre de fermentação, de parasitos e de detritos 

animais ou vegetais, não contendo glúten, produto isento 
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual 
(SIE), na embalagem deve constar informações do produto, 
prazo de validade de no mínimo 12 meses e lote. 

Minasçúcar, 
Estrela, 

Bratti, Alto 
Alegre, União, 

Caravelas, 
Doscesucar 

21,10  

2 69 Pct 

Açúcar refinado produzido com matéria-prima de 
qualidade, livre de contaminação e com características 
naturais ao produto acondicionado em embalagem de 
polietileno de 5 kg cada, com registro no Ministério da 
Agricultura e com data de fabricação recente. 

União/Alto 
Alegre/Dosul

a 
22,41  

3 19 Un 
Adoçante líquido, tipo dietético, à base de stévia ou 
sucralose, acondicionado em frascos plásticos de no 
mínimo 200ml, com bico dosador. 

Adocyl/Zero 
call 

7,47  

4 735 Un 
Água sanitária/alvejante 5 lts, solução aquosa à base de 
hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 
2,0 a 2,5% p/p., com registro na ANVISA. 

QBoa/ 
Illo/LHE/Sup

er 
Plus/Ramalet
/Attivo/Mais 

brilho 

11,30  

5 314 Un 
Água sanitária/alvejante perfumada, embalagem com 2 
lts, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p., com 
registro na ANVISA. 

Qboa/Mais 
brilho 

11,39  

6 388 Un 
Água sanitária/alvejante sem cloro (para lavar roupas 
coloridas) embalagem c/ 5lt. 

Novac/Illo/Ra
malet/LHE/N
ovac/Attivo/
Mais beilho 

21,70  

7 25 Un Alccol líquido 92,8 % 1 Lt   10,45  

8 6 Un 

Álcool antisséptico refil spray 400ml, proteção 
antibacteriana, é indicado para a higienização e proteção 
das mãos de maneira fácil e prática, proporciona uma 
higienização eficiente sem enxágue, ação antisséptica 
comprovada, emolientes que amaciam e suavizam a pele, 
elimina 99,99% das bactérias, tem aplicação em cozinhas 
industriais, indústrias alimentícias, laboratórios, 
hospitais, etc.  

Premisse 15,02  

9 527 Un 

Álcool etílico hidratado a 70 %, incolor, pronto para usar 
(sem diluir), em frasco opaco ou transparente, contendo 
1000 ML, com tampa rosqueável; com dados de 
identificação e procedência. Na embalagem externa e 
interna deverá constar: identificação, data de fabricação e 
validade, nº de lote, instruções, registro no Ministério da 
Saúde, laudo de composição. 

Minalcool/Me
ga 

Álcool/Arauc
ária/Flops/T

UPI 

9,14  

10 387 Un 

Álcool gel a 70% embalagem c/ 500g. Ação bactericida e 
antisséptica. Deverá constar na embalagem: identificação, 
data de fabricação e de validade, nº de lote, instruções. 
Registro no Ministério da Saúde e laudo de composição. 

Mega 
Álcool/Flops/

TUPI 
9,87  



 

 

11 53 Un 

Álcool Gel Antisséptico 70° para higienização de mãos, 
embalagem com 5 litros. Produto balanceado que, além de 
higienizar, não resseca as mãos. Tem em sua formulação 
extrato natural de Aloe Vera. Secagem rápida. Indicado 
para assepsia das mãos, é um excelente bactericida. 
Especialmente recomendado para ambientes como 
cozinhas industriais, hospitais, comércio, escolas, 
indústrias alimentícias, clínicas, pet shops e consultórios. 

Audax 60,89  

12 19 Un 

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material 
alvejado, purificado, isento de impurezas, características 
adicionais enrolado em papel apropriado, esterilidade não 
estéril, embalagem individual com 500gr. Macio e extra-

absorvente. Testado dermatologicamente 

Cremer/York
/Bellacotton/

POLLO 
18,35  

13 161 Un 

Amaciante de roupa 5lts. Especificação: Aspecto físico 
líquido viscoso, concentrado, solúvel em água, base 
neutra. Composição: tensos ativos catiônicos, associado a 
antioxidantes especiais; Essência, bactericida e 
bacteriostático, com corante, Ph neutro, concentrado. 

Aplicação amaciante artigos têxteis. *Composição 
impressa na embalagem. 

Confort/Nova
c/Urca/Ipê/Il

lo Química 
/Ramalet/Atti

vo 

18,98  

14 1193 Pcte 
Amendoim cru, graúdo, pacote com no mínimo 400 g – 
validade mínima de 120 (cento e vinte) dias. 

Carol/Kanty 
/ Daki/DAJU 

5,65  

15 153 Pcte Anti-mofo desumidificador, pote com 130gr. Gota Limpa 10,03  

16 11 Un 

Aplicador de cera: Kit contendo 1 aplicador (suporte) de 
35cm com adaptador para cabo articulável/flexível, 1 cabo 
de alumínio articulável/flexível de aproximadamente 
22mm x 1,40m e 1 luva para aplicação de cera com 35 cm. 

Bralimpia 57,66  

17 66 Un 

Aromatizante automotivo tipo cartão com fragrancias 
variadas de primeira qualidade, com ação instantânia e 
aroma de longa duração. Possui 10cm de comprimento e 
05 gramas. 

  15,49  

18 62 Pcte 

Balas de café pacote de no minímo 500g 

Florestal/Toff
ano/Arcor/Be

rbau 

13,30  

19 62 Pcte 
Balas duras sortidas pacote de no minímo 500g 

Peccin/Flores
tal/Arcor/Ber

bau 
13,64  

20 111 Pcte 
Balas mastigável diversos sabores (leite, nata, frutas e 
Iogurte) pacote 600g 

Berbau, 
Pecin, 

Arcor/FLORE
STAL 

12,69  

21 116 Pcte 
Balas mastigável tipo "Butter Toffees" diversos sabores 
pacote de 600g 

Arcor / 
Butter Toffes 

15,64  

22 570 Un 
Café em pó extraforte, feito a partir de grãos selecionados, 
com ponto de torra escuro, moído embalado a vácuo, 
embalagem de 500g, com selo da ABIC. 

Melita/Bom 
Jesus/Pilão / 
Caboclo/SOL

US 

18,58  

23 82 Un 
Café granulado solúvel instantâneo, com selo da ABIC 
200g 

Nescafé/Igua
çu 

17,61  

24 22 Un 
Caixa de fósforo grande com 240 und. Caixa de cartão 
impermeabilizado, com lixa tradicional, com lixa 
tradicional. 

Fiat 
Lux/Gaboardi 

6,94  

25 51 Un 

Cera Líq. Diversas cores frasco 750ml. Composição: 

emulsão de ceras, nivelante, fragrância, benzisotiazolona e 
água. Cor a escolher no momento da solicitação. 

Bravo/Bry/In
glesa 

10,95  

26 33 Un 
Cera líquida incolor, embalagem c/ 5 lts. Composição: 
emulsão de ceras, nivelante, fragrância, benzisotiazolona e 
água. 

Bravo/Inglesa 45,55  

27 5 Un 
Cera líquida preta embalagem c/ 5 lts. Composição: 
emulsão de ceras, nivelante, fragrância, benzisotiazolona e 
água. 

Bravo/Inglesa 69,98  

28 87 Pcte 
Chá de camomila, emb. de 10g à 15g cada. 

Apti/Incas/Ki
tano / Carol 

1,78  



 

 

29 144 Pcte 
Chá de Erva-doce (semente), emb. de 10g à 15g cada. 

Apti/Incas/Ki
tano / Carol 

3,14  

30 137 Cx 
Chá diversos sabores (endro, camomila, erva doce, 
cidreira, hortelã), caixa c/ 10 sachês de aproximadamente 
1g à 2g cada. 

Prenda/Barão
/Chileno 

3,14  

31 57 Pcte 
Chocolate granulado 500gr. 

Apti/Confeitei
ro/Dori/Incas 

11,31  

32 559 Pcte 

Copo descartável 180ml com 100und, fabricado em 
polipropileno branco ou translúcido, o copo deve trazer 
gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo 
de identificação de material para reciclagem. Procedência 
e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 
13230 da ABNT. 

Copobras/Mi
naplast/Orlep
last/COPOSU

L 

5,92  

33 412 Pcte 

Copo descartável 200ml com 100und, fabricado em 
polipropileno branco ou translúcido, o copo deve trazer 
gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo 

de identificação de material para reciclagem. Procedência 
e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 
13230 da ABNT. 

Copobras/Mi
naplast/Orlep

last / 
Coposul 

7,40  

34 224 Pcte 

Copo descartável 80ml com 100und, fabricado em 
polipropileno branco ou translúcido, o copo deve trazer 
gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo 
de identificação de material para reciclagem. Procedência 
e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 
13230 da ABNT. 

Copobras/Mi
naplast/Orlep
last/COPOSU

L 

5,28  

35 132 Un 

Corante líquido artificial, para fins alimentícios, cores 
diversas a escolher conforme a necessidade. Vidros com 10 
ml, com validade mínima de 2 anos, contando da data da 
entrega. 

Regina/Arcol
or/Coralim 

7,15  

36 40 Un 

Creme para pentear Infantil, sem enxágue, formula 
dermatologicamente testada com ph balanceado, 
desenvolvido especialmente para crianças, que não 
provoque ardência nos olhos 150ml 

Johnson´s 
Baby/TRALA

LA 
17,00  

37 105 Cx 

Curativos transparentes utilizados para cobrir e proteger 
pequenos ferimentos. Filme plástico, adesivo 
termoplástico, fibras sintéticas, polímero acrílico e 
polietileno. Dimensões de 2,5 x 7,5 cm. Embaladas 
individualmente, dentro de caixas com 10 unidades. 

Band aid 6,83  

38 516 Un 

Desinfetante germicida, emb. 5lts, para desinfecção e 
aromatização de ambientes com ação fungicida e 
bactericida. Isento de partículas insolúveis, fragrância a 
escolher no momento da solicitação. Com registro na 
ANVISA. 

Qboa/LHE/Ill
o/Ramalet/N

ovac/Mais 
Brilho/TOP 

MIL 

15,93  

39 153 Un Desodorizador/Odorizador de ambiente, aerosol, sem CFC. 
Essências suaves a escolher. Frasco de 360 ml. 

Glade/Bom 
ar Air Wick / 
Ultra Flesh 

10,67  

40 136 Un 
Detergente limpeza pesada, limpa piso 5 lts. 

Super 
Clean/LHE/A

ttivo 
21,43  

41 40 Un 

Detergente líquido lava louças, neutro embalagem com 5lt 

LHE/Limpol/

Bom 
Bril/Ypê/Min
uano/Attivo/
MIL FLORES 

18,37  

42 750 Un 

Detergente líquido, biodegradável, com excelente ação 
desengordurante, neutro e clean, embalagem plástica de 
500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo: 
identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, 
prazo de validade e peso liquido. Com registro na ANVISA. 

Limpol/Ypê/
MINUANO 

2,83  

43 45 Un 
Dispenser com reservatório para abastecimento de até 
700ml de sabonete espuma com tecla aperte / válvula, 

Premisse 44,23  



 

 

constituído em plástico com alta resistência ao impacto. 
Instalação: parafusos e buchas que acompanham o 
produto. Dimensões aproximadas:  Largura: 10,5cm/ 
Altura: 25,5cm/ Profundidade: 11cm. 

44 28 Un 

Dispenser com reservatório para abastecimento de até 
800ml de sabonete líquido ou álcool gel com tecla aperte / 
válvula, constituído em plástico com alta resistência ao 
impacto. Instalação: parafusos e buchas que acompanham 
o produto. Dimensões aproximadas:  Largura: 10,5cm/ 
Altura: 25,5cm/ Profundidade: 11cm. 

Premisse 39,67  

45 62 Un 

Dispenser para álcool spray constituído em plástico com 
alta resistência ao impacto, processo de produção por 
injeção termoplástica, sistema de fechamento inteligente, 
sistema para uso Refil 400ml, tecla aperte com limite de 
curso, que garante eficiência e economia na saída do 
produto com controle de quantidade, espaço interno com 
todas as paredes revestidas que garantem mais higiene 
evitando umidade e poeira, visor transparente que permite 

visualização do conteúdo, facilitando o abastecimento. 
Medidas: 19 x 85 x 87cm (AxLxP), cor: Branco, utiliza Refil 
400ml, fixação de parede através de 3 fitas dupla face pré 
colocadas no dispenser com + ou - 6cm cada. 

Premisse 37,96  

46 165 Un Embalagem plástica para alimentos, capacidade 3kg, 
embalagem/rolo com 100und. 

Star/Royal 
Pac/Mega 

mil/Orleplast 
9,01  

47 202 Un 
Embalagem plástica para alimentos, capacidade 5kg, 
embalagem/rolo com 100und. 

Star/Royal 
Pac/Mega 

mil/Orleplast 
/ Nosso 
Freezer 

10,31  

48 200 Un Embalagem plástica para alimentos, capacidade 8kg, 
embalagem/rolo com 100und. 

Star/Royal 
Pac/Mega 

mil/Orleplast 
14,18  

49 610 Pcte 
Erva mate 1 kg sem adição de açúcar. 

Nosswitz/ATA
CADÃO 

11,16  

50 6 Un 
Escova para lavar roupas, base oval, em madeira 
totalmente lisa com tamanho aproximado de 12cm, com 
cerdas sintéticas de 2,5 cm. 

Odim/Condor
/COMPAHEIR

A 
5,15  

51 25 Un 
Escova para vaso sanitário, com suporte. Cabo, cepa e 
suporte de plástico polipropileno. 

San 
Prin/Purpic/
Betannin / 

Dalcim 

11,29  

52 19 Un 
Escova plástica para lavar roupas, tamanho aproximado 
de 12cm, com cerdas sintéticas de 2,5 cm. 

Bettanin/Odi
m/Condor/C
OMPANHEIR

A 

4,75  

53 70 Un 
Esponja de aço inoxidável, c/ 10g. 

Brilhinox/Rel
ux 

2,84  

54 143 Pcte 
Esponja de lã de aço, composto de aço carbono, 100% 
ecológica, embalagem c/ 8 und, 60 gramas. 

Bombril/Asso
lan 

2,88  

55 330 Pcte 

Esponja de lavar louça: esponja dupla face para limpeza, 
confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, 
unidas com resina a prova d'água, impregnada com 

mineral abrasivo e aderida à espuma de poliuretano com 
bactericida. Embalagem com 3 und. 

Scotch Brite 4,40  

56 36 Pcte 

Farinha de Trigo especial, 1kg, tipo 1, em perfeito estado 
de conservação, não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa, deve ter aspecto em pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios, 
acondicionada em embalagem de papel de 1kg, original do 
fabricante, com especificações do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 4 meses, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
produto isento de registro no Ministério da Agricultura – 

Sananduva/T
ozzo/Orquide

a/Dona 
Benta/Specht

/BEATRIZ 

10,69  



 

 

Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE) 

57 18 Un 

Fermento em pó químico, embalagem com 100gr, 
composto de amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato 
monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, 
contendo rótulo de acordo com a legislação do produto. 

Royal/Fleisch
mann/APTI 

5,43  

58 19 Rolo Filme PVC Esticável em Tubete – Medida: 28 cm x 300 
metros – Espessura 0,011 mm (11 micras) 

Folia/Royal 

Pack/Orlepla
st 

25,82  

59 12 Cx 

Filtro (coador de papel), filtro de papel branco, 100% 
celulose, para coar café, com fechamento de dupla 
prensagem; tamanho 102, gramatura 54g/m2, poros 
medindo entre 0,0047 e 0,0071, com capacidade de um 
parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml, fornecido em 
embalagem apropriada contendo 30 filtros cada. 

Brigita/Melitt
a 

5,67  

60 118 Cx 

Filtro (coador de papel), filtro de papel branco, 100% 
celulose, para coar café, com fechamento de dupla 
prensagem; tamanho 103, gramatura 54g/m2, poros 

medindo entre 0,0047 e 0,0071, com capacidade de um 
parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml, fornecido em 
embalagem apropriada contendo 30 filtros cada. 

Brigita/Melitt

a/TRÊS 
CORAÇÕES 

5,69  

61 17 Un 
Gel dental infantil de 0 a 5 anos, sem flúor e sem corantes, 
com sabor tutti-frutti. Embalagem com 100gr 

Cocoricó/bitu
fo 

8,95  

62 40 Un 
Gel dental infantil, com sabor, com flúor ativo, embalagem 
com 50 gr. 

Tandy/Disney 8,24  

63 85 Cx 
Gomas de frutas sortidas tipo americana, caixa c/ 30 
embalagens contendo 8 gomas sortidas cada. Peso 
aproximado da caixa 960gr 

Docile/Frutsy
/Gomets 

12,75  

64 72 Pcte 
Guardanapo de papel 22x23 cm embalagem c/ 50und, 
papel absorvente, folha simples, cor branca, 100% folhas 
naturais com 4 dobras. 

Santepel/Dipl
omata 

New/Delly/E
LITE PAPEIS 

3,85  

65 91 Pcte 
Guardanapo de papel folha dupla, com aproximadamente 
33cm x 33cm. Especificação: Papel absorvente; Folha 
dupla de alta qualidade; 100% fibras celulósicas, cor 
branca; Embalagem com 50 unidades. 

Snob/Gramp 
festas/Gramd 
hotel/Lips/M

ascot / 
Maxim 

6,86  

66 35 Cx 

Hastes flexíveis de polipropileno, com pontas de algodão, 
hidroxietilcelulose e Triclosn. Produto com validade 
indicada na embalagem conforme fabricação. Indicado 
para a higiene diária das orelhas, além de diversos outros 
usos, como aplicação de medicamentos, embalagem cx ou 
tubo com 75 unidades. (Ref. Cotonetes). 

Johnson/Cott
onbaby/ANJI

NHO 
4,52  

67 93 Un 
Inseticida aerosol splay, frasco c/ 300 ml, sem odor, ação 
total contra pernilongos, moscas, baratas, formigas e 
inclusive mosquitos da dengue. 

SBP/Bom bril 
/ Proinset 

11,61  

68 37 Un 
Isqueiro a gás grande, descartável c/ duração de até 3.000 
chamas, produzido em conformidade c/ ISO 9994 e c/ selo 
do INMETRO. 

Bic 7,52  

69 285 Un 

Leite condensado; composto de leite desnatado, açúcar e 
lactose(tradicional); de consistência cremosa e textura 
homogênea; validade mínima 10 meses a contar da 
entrega, pesando 395 gr 

Piracanjuba/I
talac/Tirol 

6,45  

70 192 Un 

Leite UHT Integral, ingredientes: leite integral, 
estabilizante tripolifosfato de sódio, difosfato de sódio e 
ortofosfato de sódio, não contendo glúten, com valor 
nutricional para porção de 200ml: 9g de carboidrato, 6g de 
proteína e 6g de gorduras totais, esterilizado, embalagem 
tetra pak de 1L, original do fabricante, composta de 6 
camadas de proteção, 1 de polietileno para proteger a 
embalagem da umidade externa, 1 de papel que dá 

resistência a embalagem, 1 de polietileno para dar 
aderência às camadas internas, 1 de alumínio para evitar 
a passagem de oxigênio, luz e microrganismos, e por fim 2 

Aurora, Tirol, 
Elegê/TERRA 

VIVA 
4,79  



 

 

camadas de polietileno que evitam todo e qualquer contato 
do leite com os outros materiais internos da embalagem, 
deve constar na embalagem a data de fabricação, o prazo 
de validade e o lote, com registro no Ministério da 
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço 
de Inspeção Estadual (SIE). 

71 112   
Lenços/toalhas umedecidas com no mínimo 19x15 e com 
no mínimo 48 unidades, dermatologicamente testado e 
sem álcool etílico em sua composição. Com tampa fliptop. 

Huggies/Feel 
Clean / 

CottonBaby 
15,67  

72 29 Un 
Limpa alumínio 5lts, detergente ácido, podendo ser usado 
para limpeza de metais como: alumínio, ferro galvanizado, 
aço inox e também pisos escurecidos, telhas. 

Condesp/Illo/
Attivo/Brilho 

Mágico 
19,99  

73 41 Un 
Limpa vidro, líquido para limpeza de vidros e acrílicos, que 
contenha em sua formulação Lauril Éter Sulfato de Sódio, 
emb. c/ 5lt. Com registro na ANVISA. 

Illo/UAU, 
Ajax/Vidrex / 

Lowest 
23,02  

74 160 Un 

Limpador limpeza pesada 5lt. Com registro na ANVISA. 
Especificação: Limpador com ação desengordurante, com 
grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras 

com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as 
superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em 
fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer 
superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de 
concentração para o uso: Puro; Aspecto: líquido; Ph 11,5 - 
13,5; composição química: tenso ativoanfotérico, tenso 
ativo não aniônico, sequestrante e alcalinizante; princípio 

ativo: hidróxido de sódio (nº CAS 1310-73-2) 6,0 - 10,0%. 

Eco-
line/Ecolab/Il

lo/Attivo 
29,30  

75 216 Un 
Limpador Perfumado 500ml 

Uau/Veja/ID
EAL 

8,21  

76 168 Un 
Limpador Perfumado 5litros 

Uau/Veja/Att
ivo 

25,81  

77 123 Un 
Limpador/desengordurante multiuso, c/ perfume, 
embalagem com aplicador spray, c/ 500ml. Com registro 
na ANVISA. 

UAU/CIF/ID
EAL 

9,49  

78 46 Un 

Lixa para fogão. Lixa d'água grano 100, confeccionada com 

Mineral Óxido de Alumínio, alta flexibilidade. Costado 
resistente a quebras e descascamento com boa 
impermeabilização. Folhas de 225mm x 275mm. 

3M/Bosch 2,87  

79 40 Un 

Lustra móveis 100ml. Composição: Óleo mineral, Óleo 
vegetal, Solvente vegetal e Aromatizantes. Validade: 3 anos 
após a data de fabricação. Instruções de uso do produto no 
rótulo. Observações no rótulo: Informações do fabricante: 
endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, 
número de registro e autorização de funcionamento do 
Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela 
ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de 
ingestão do produto; Serviço de atendimento ao 
consumidor. 

Óleo de 
Peroba 

11,31  

80 38 Un 

Lustra móveis 200ml. Composição: Ceras, silicones, 
emulsificantes, espessante, conservante, solvente alifático, 
coadjuvante e água. Observações no rótulo: Instruções de 
uso do produto, informações do fabricante: endereço 
completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de 

registro e autorização de funcionamento do Ministério da 

Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; 
Informações e telefones de emergência no caso de ingestão 
do produto; Serviço de atendimento ao consumidor. 

Poliflor/Desta
c/Worker 

9,68  

81 33 Par 

Luva de borracha latex, reforçada, anatômico, cano curto, 
medindo aproximadamente 25 cm, superfície 
antiderrapante em relevo, diversos tamanhos(escolher 
conforme necessidade. Proteção contra agentes químicos, 
com selo do inmetro. 

Danny 
/longatec/Sa

nta 
Limpeza/SUP

ERPRO 

9,99  

82 94 Par 
Luva de borracha latex, reforçada, anatômico, cano longo 
até altura do cotovelo (aprox. 40cm), superfície 
antiderrapante em relevo, diversos tamanhos (A escolher 

Danny / 
longatex 

16,90  



 

 

conforme necessidade). Proteção contra agentes químicos, 
com selo de INMETRO. 

83 182 CX 

Luva de látex para procedimentos não cirúrgicos, não 
estéreis, totalmente isenta de pó, ambidestras, c/ 100un, 
com selo do INMETRO, vários tamanhos (A escolher 
conforme necessidade), validade mínima de 1 ano. 

Descarpack/
Supermax 

51,13  

84 80 CX 

Luvas de látex para procedimentos não cirúrgicos, 

anatômicas, levemente talcadas, não estéreis, 
ambidestras, descartáveis, superfície lisa, com selo do 
INMETRO, embalagem com 100 unidades, diversos 
tamanhos (a escolher conforme necessidade), validade 
mínima de 1 ano. 

Descarpack/
Supermax / 

Bompack 
60,06  

85 6 Un Mata mosca de plástico med. Aprox. 44,5x8x1 cm Plasvale 7,20  

86 65 Un 

Medicamento de uso tópico (aerosol) que age como 
antianflamatório e anestésico sendo indicado para dores 
musculares, reumatismos e contusões. Frasco com no 
mínimo 60ml.  

Neocoflan 18,15  

87 305 Pcte 
Milho para pipoca embalagem com 500g. 

Yoki, 
Carol/DAJU 

4,78  

88 60 Pcte 
Naftalina (naftaleno refinado, sólido, insolúvel em água, 
instruções e precauções impressas na embalagem, com 
registro no MS e notificado na ANVISA, aspecto físico: 
bolinhas sólidas brancas. Pacote com 30gr 

Sany/Zap/Sa
nilar/Q-

Odor/Pratik/
Saniplus / 
Sany Plus 

3,87  

89 97 Un Neutralizador de odores 500ml, clorete de alquil dimetil 
amonio 0,8%, arromas a escolher, conforme nessecidade. 

Glade/Bom 
ar Air Wick / 

LHE 
17,65  

90 50 Un 

Óleo de Soja refinado tipo 1, acondicionado em embalagem 

pet de 900ml, original do fabricante, com prazo de validade 
e lote, especificações do produto e informações do 
fabricante, produto isento de registro no Ministério da 
Agricultura – Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço 
de Inspeção Estadual (SIE). 

Leve, Soya, 
Liza, Suavit, 

Purity/COAM
O 

10,92  

91 115 Pcte 

Pacote Bombom Tipo Bola, com recheio a base de castanha 
de caju, amendoim ou avelã, envolvido por uma camada de 
biscoito tipo waffer e coberto com uma camada de 
chocolate ao leite, com peso unitário entre 20grs a 25grs, 
pacote com 1 kg. 

Lacta/AMOR 
CARIOCA 

38,46  

92 43 Cx 
Palito de dente de madeira; no formato roliço e pontiagudo; 
medindo 65x2,0mm; embalagem paliteiro de papelão c/ 
200 unidades. 

Gina/Paraná
/Gaboardi 

3,80  

93 119 Un 

Pano branco alvejado para chão, bolsa tipo saco, duplo, 

100% de algodão, pré-amaciado, super resistente, com 
trama grossa (bem fechada), com costura reforçada, 
medindo no mínimo 60x80cm. 

Apucarana/M
artins / Sek 

11,62  

94 195 Un 
Pano de prato branco, com barra, tecido 100% algodão 
alvejado, dimensões aproximadas de 76x49cm. 

Apucarana/Id
e Textil 

8,80  

95 92 Un 
Pano para limpeza em flanela, medida aprox. de 38x58cm, 
cor laranja. 

Martins/BEL
MOND 

5,12  

96 1830 Pcte 
Papel higiênico folha dupla macio, Papel Higiênico tipo 
especial SEM PERFUME, papel absorvente de primeira 
qualidade, fibras 100% naturais, na cor extra branco, 

picotado, golfrado, pcte c/ 4 rls de 30m cada. 

Sublime, 
Personal, 
Mili, Neve, 
Softy's / 

Fofinho 

8,76  

97 330 Pcte 

Papel higiênico folha simples. Papel Higiênico tipo especial 
SEM PERFUME, papel absorvente de primeira qualidade, 
fibras 100% naturais, na cor extra branco, picotado, 
golfrado medindo 60m x 10 cm, embalagem com 04 
unidades. 

Sublime, 
Personal, 
Mili, Neve, 

Softy's, 
Fofinho / 

Sorela 

7,06  

98 28 Cx 
Papel Higiênico Rolão Especial Branco Luxo Folha Simples 
Embalagem com 08 rolos x 300 m. Fabricado com 100% 
de celulose. 

Florax 65,68  



 

 

99 67 Un 

Papel laminado reciclável, rolo com 7,5m x 45cm 

Wyda 
Pratic/Star/R

oyal 
Pack/GABOA

RDI 

7,05  

100 400 Pcte 
Papel toalha branco, pacote com 2 rolos c/ 60 fls de 
aproximadamente 20 x 21cm cada. 

Maxim/Mili/
Sorella 

6,51  

101 1459 Pcte 

Papel toalha extra branco Extra Luxo, inter-folha 2 dobras, 
fibras 100% naturais, com gramatura de 20 grs/ m², alta 
absorção e bom índice de RU (resistência a úmido), 
medindo aproximadamente 23x20cm pcte c/ 1000 
toalhas, separadas em 4 pacotes plásticos de 250 folhas 
cada. 

Vipp 
Plus/Delly/M

iss papeis 
extra luxo / 
Bela Vista 

14,17  

102 332 Pcte 
Papel toalha inter-folha 2 dobras branco, fibras 100% 
naturais, com gramatura de 20 grs/ m², medindo 
aproximadamente 23x20cm pcte c/ 1000 toalhas 
separadas em 4 pacotes plásticos de 250 folhas cada. 

Seck 
Limp/Delly/F

lorax/Miss 
papeis/ELITE 

PAPEIS 

15,91  

103 167 Cx 

Pastilhas sanitária adesiva. Poder bactericida, fragrância 
agradável, registro no Ministério da Saúde. Caixa contendo 
03 (três) pastilhas adesivas de 9g a 12g cada. Fragrância a 
escolher no momento da solicitação. 

Pato, Harpic, 
Glade/SANY 

5,54  

104 75 Cx 
Pastilhas/bala de frutas sortidas, sub-embaladas em 
tubos. Embalagem com peso entre 440 à 450gr. 

Minty/Docile
/ Pastille 

21,28  

105 63 Un 

Pedra sanitária com cesto 

Sany 
Bril/Sani 

Sol/Glade / 
Sany 

3,16  

106 30 Un 
Pedra sanitária sem cesto. 

Sany 
Bril/Sani 
Sol/Glade 

2,88  

107 5 Un 
Pimenta preta em grão, embalagem com no mínimo 15gr. 

Kitano/Apti/
Carol 

4,27  

108 550 Pcte 

Pipoca doce pacote com 100gr cada. 

Bilu/Jupoca/
Emilia/Kevyt

os/Clac / 
Explosão de 

Amor 

4,69  

109 85 Pcte 
Pirulito achatado, embalagem c/ 500g e no mín. 50 und. 

Florestal/Arc
or / Berbau 

11,99  

110 48 Pcte 
Pirulitos redondos tipo bola, sabores frutas, pacote 600gr 
e aproximadamente 50 pirulitos. 

Arcor/Florest
al/7 

Belo/Boaviste
nse/Berbau 

11,25  

111 71 Pcte 
Polvilho azedo, embalagem com 500gr. 

Lages/kanty/
Yoki/Pinduca

/Prata 
5,22  

112 50 Un 
Pomada de assadura, palmitato 1000 ul/g, colecalciferol 
400 ul/g, óxido de zinco 100 mg/g. peso líq. 45g 

Baby 
Med/Hipoglos 

18,71  

113 83 Pcte 

Prendedor de roupas de madeira com 12und. 

Gaboardi/Re
ws/Lorenzon
/Gina/RELU

Z 

4,69  

114 65 Un 

Protetor solar Kids/ infantil com no mínimo 110 ml, no 
mínimo FPS 30 (fator) cremoso, c/ registro no ministério 
da saúde. 

Johnson e 
Johnson/Ban

ana 
Boat/nívea 

kids/Tra lá 
lá/Cenoura&

Bronze 

30,87  

115 35 Un 
Querosene para limpeza frasco c/ no mínimo 850 ml. 

Dipil/Guanab
ara/Dailha/F
acilita/Bufalo 

14,22  



 

 

116 2 Un 
Ratoeira zincada, medindo aproximadamente 11,5x7x2cm 
(CxPxA). 

Darex 10,23  

117 5 Un Refil mop parede (pó) 40x12cm. Betanni 39,37  

118 2 Un Refil mop, medindo 25x15cm (pano) Betanni 38,95  

119 2 Un Refil mop, medindo 45x15cm (pano) Betanni 41,63  

120 44 Un 

Repelente infantil 100ml. Loção repelente de insetos 
(antimosquitos), textura cremosa, suave, sem álcool, 
hipoalérgico, dermatologicamente testado, embalagem com 

no mínimo 100 ml. Para uso em crianças a partir dos 6 
meses. 

Marter 
Johnsons/Re

pelex/Out 
Inset/Off! 

15,34  

121 74 Un 
Repelente infantil aerossol 200ml, hipoalérgico, 
dermatologicamente testado. Para uso em crianças a partir 
dos 6 meses. 

Repelex/John
son 

25,61  

122 3 Un 
Rodo com braçadeira plástica 45 cm, com cabo de madeira 
de 120cm. 

Perovinha/Bo
mpack 

25,10  

123 6 Un 

Rodo com cabo de madeira com lâmina de borracha 60cm. 

Companheira
/Forta/Incav

as/Star/Odi
m/Sendor / 

Global 

31,31  

124 7 Un 
Rodo de 40 cm com borracha dupla, suporte plástico e 
cabo de madeira de 120cm 

Companheira
/Star/Odim/
Forta/Incavas

/Sendor 

16,26  

125 13 Un 

Rodo de alumínio 0,45 cm com cabo de alumínio extensão 
1,50 m Descrição: - Cabo em Alumínio Polido com as 
seguintes medidas:  1,50 mts (borracha 0,45 cm) 1,50 mts 
Especificações: - Base de alumínio polido de alta 
resistência - Suporte de alumínio polido de alta resistência 
para fixação do cabo - Borracha (refil) substituível dos os 
tamanhos, com ótima aderência e super eficiência na 
secagem. 

Desafiu 55,02  

126 22 Un 
Rodo de espuma medindo aprox. 260x70mm c/ Altura da 
Espuma de 50mm, com cabo. 

Sendor/Loren
zon 

14,00  

127 94 Pcte 

Sabão de álcool em barra com 400 gramas. 

Kre Kre, 
Planalto, 

Catarina LL, 
Flor da serra 

5,35  

128 518 Un 

Sabão em pó biodegradável, com alvejante seguro, 
composição: tensoativo aniônico, tamponantes, 
coadjuvante, sinergista, branqueador óptico, corantes, 
alvejante, essência, carga e água. contém aquil benzeno 
sulfonato de sódio, tripla ou multiação, emb. c/ 2kg. 

Omo/Brilhant
e 

17,07  

129 10 Un 
Sabonete espuma (refil) para aplicadores de pressão, 
embalagem mínima 700 ml.  

Premisse 18,17  

130 40 Un 

Sabonete infantil neutro, sem adição de álcool, 
hipoalérgico, dermatologicamente testado, com 
propriedades reconhecidamente hidratantes, peso 80gr. 
Com registro no ministério da saúde/ANVISA. 

Marter/Johns
on 

4,85  

131 65 Un 

Sabonete líquido, antisséptico, uso externo, biodegradável, 
testado dermatologicamente, pronto para usar sem diluir, 
fragrância a escolher no momento da solicitação. 

Embalagem com 5lts. 

Biolux/LHE/I
llo 

química/Bota

nic 

26,52  

132 40 Un 

Saboneteira para sabonete líquido com reservatório para 
refil de até 800ml; fabricado em plástico polipropileno com 
baixa densidade e alta resistência, podendo ser fixado em 
parede através de sistema anti-furto, com buchas 
expansíveis ou fincado em parede por adesivo; tampa 
frontal, tipo basculante e visor central transparente para 
facilitar a visibilidade do produto no abastecimento. 
Dimensões aproximadas (alt.x larg.x prof.): 21x11x10cm. 

Trilha/Univer
sal/Premisse 

37,53  

133 45 Pct 
Saco para amostra de alimentos, feito de polietileno de 
baixa densidade, material esterelizado, com tarja branca 

  97,46  



 

 

para descrição do alimento, o saco para amostra deve ser 
totalmente lacrado. Embalagem com 1000 unidades. 

134 3 Pcte 
Saco para aspirador de pó, compatível com aspirador da 
marca electrolux, modelo LISTO, 4,0 Kg, 1300 W, 50-60HZ. 
Embalagem com no mínimo 3 sacos. 

Electrolux 24,96  

135 13 
Rolo/

Pcte 

Saco para lixo, cor AZUL, capacidade de no mínimo 20 
litros, confeccionado em polietileno, medindo no mínimo 

(largura 75cm x altura 105cm), suportando até 20 quilos, 
gramatura de 8 micras. Embalagem com 100 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas

t/Ereplast 

19,21  

136 110 
Rolo/
Pcte 

Saco para lixo, cor AZUL, capacidade de no mínimo 40 
litros, confeccionado em polietileno, gramatura de no 
mínimo 8 micras. Embalagem com 100 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas

t/Ereplast 
38,16  

137 80 Pcte 
Saco para lixo, cor CINZA, capacidade de no mínimo 40 
litros, confeccionado em polietileno, gramatura de no 
mínimo 8 micras. Embalagem com 100 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas

t/Ereplast 
38,16  

138 20 Pcte 
Saco para lixo, cor MARROM, capacidade de no mínimo 40 
litros, confeccionado em polietileno, gramatura de no 
mínimo 8 micras. Embalagem com 100 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas

t/Ereplast 
46,87  

139 224 
Rolo/
Pcte 

Saco para lixo, cor PRETO OU AZUL, capacidade de 15 
litros, confeccionado em polietileno, gramatura de 8 
micras. Embalagem com 100 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas
t/Ereplast/Br
aimpack/OBJ

ETIVA 

16,65  

140 296 
Rolo/
Pcte 

Saco para lixo, cor PRETO OU AZUL, capacidade de 30 
litros, confeccionado em polietileno, medindo no mínimo 
(largura 32cm x altura 59cm), gramatura de 8 micras. 
Embalagem com 50 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas
t/Ereplast / 

Braimpack/O
BJETIVA 

18,80  

141 287 
Rolo/
Pcte 

Saco para lixo, cor PRETO, capacidade de 50 litros, 
confeccionado em polietileno, medindo no mínimo (largura 
63cm x altura 80cm), gramatura de 8 micras. Embalagem 
com 50 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas
t/Ereplast/Vi
sion/OBJETI

VA 

22,28  

142 429 
Rolo/
Pcte 

Saco para lixo, cor PRETO, capacidade de no mínimo 100 
litros, confeccionado em polietileno, medindo no mínimo 
(largura 75cm x altura 105cm), suportando até 20 quilos, 
gramatura de 8 micras. Embalagem com 25 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas
t/Ereplast / 
Braimpack 

22,20  

143 100 
Rolo/
Pcte 

Saco para lixo, cor VERMELHO, capacidade de no mínimo 
40 litros, confeccionado em polietileno, gramatura de no 
mínimo 8 micras. Embalagem com 100 sacos. 

Pega 
Lixo/Orleplas

t/Ereplast 
45,21  

144 6 Cx 
Sacola plástica branca virgem, tamanho 48x58. Caixa com 
1000 unidades 

Orleplast 136,99  

145 4 Un 

Sal amoníaco, embalagem com no mínimo 40gr. 

Ki 

Delícia/Zilio/
Alcobaça/Sia
mar/Kodilar/

Apti 

3,00  

146 8 Un 

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio 
e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e no 
máximo 15mg por Kg de acordo com a Legislação Federal 
Específica, não contendo glúten, acondicionado em 
embalagem plástica de polipropileno, resistente e 

transparente de 1Kg, original do fabricante, com 
especificações do produto, informações do fabricante, 
prazo de validade e lote, produto isento de registro no 
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal 
(SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

Diana/Cisne/

Apolo 
2,60  

147 8 Un Sapólio em pó 300g Radiun/Sany 6,55  

148 175 Un Sapólio líquido 300ml Radiun/Sany 8,57  

149 14 Un 
Shampoo Automotivo ultra concentrado com cera, 
proporcionando alto brilho e conservando muito mais a 
lataria. Contém 90% de cera e rende até 500 litros.5L 

Attivo / Mais 
Brilho 

28,17  



 

 

150 40 Un 
Shampoo infantil neutro, com 400ml, para todo tipo de 
cabelo, com PH balanceado, oftalmo e dermatologicamente 
testado, com registro no ministério da saúde/ANVISA. 

Jhonson 17,24  

151 10 Un 
Soda cáustica em escamas 1 kg, excelente na fabricação de 
sabão caseiro, desentupir tubulações de esgoto, limpar 
caixa de gordura e resíduos em geral 

  27,47  

152 3 Un 
Suporte dispenser para copos de água 180 ml. Injetado em 

plástico ABS e tubo em poliestireno transparente. 

JSN/PREMIS

SE 
31,70  

153 15 Un 

Suporte dispersor de papel toalha inter-folhas de 2 ou 3 
dobras. Confeccionado plástico polipropileno resistente, 
podendo ser fixado em parede através de sistema anti-
furto, com buchas expansíveis ou fincado em parede por 
adesivo; tampa frontal, tipo basculante e visor central 
transparente para facilitar a visibilidade do produto no 
abastecimento. Dimensões aproximadas (alt.x larg.x prof.): 
32x25x13 cm. 

Trilha/Univer
sal/Premisse 

36,17  

154 4 Un 
Suporte/Armação para Mop parede (pó) em plástico, 
medindo 40x13cm, com cabo. 

Bettani 35,10  

155 21 Cx 
Suspiro quadrado colorido, caixa c/ 50 unid. 
aproximadamente 1,1 kg 

Maras 35,07  

156 80 Un 
Talco infantil com 200g, dermatologicamente testado. 

Marter/Johns
ons / Mor 

13,18  

157 6 Un 
Tapete emborrachado vulcanizado a quente 1,15mx50cm, 
personalizado, somente escrita. 

3M 431,70  

158 8 Un 
Tapete emborrachado vulcanizado a quente 65mx50cm, 
personalizado, somente escrita. 

3M 297,14  

159 7 Un 
Tapete emborrachado vulcanizado para entrada, 1,5m 
comprimento x 0,8m largura; personalizado nas cores 
preta e vermelha. Personalizado, somente escrita. 

  863,40  

160 75 Un Tira manchas liquido s/ cloro, p/ tecido, emb. c/ 500 ml. Vanisch/LHE 21,00  

161 185 Un 
Toalha de banho cores claras com tira de canhamo para 
bordar, medindo no mínimo 0,70x140m 

Atlantica/Oli
nda 

39,09  

162 65 Un 
Toalha de banho cores claras medindo no mínimo 
0,70x1,40m 

Toalhas 
NT/Atlântica/
Altenburg/LD

A 

37,84  

163 184 Un 
Toalha de banho cores escuras, medindo no mínimo 
0,70x1,40m 

Atlântica/Art
ex/Altenburg

/LDA / 
Martins 

31,04  

164 119 Un Toalha de banho simples (para chão), medindo no mínimo 
0,70x1,00m. 

R-
Silva/Flabon/

LDA 
16,75  

165 245 Un 
Toalha de rosto claras, medindo no mínimo 50x80cm. 

Atlântica/AR
TEX/Altenbur

g/Maber 
14,60  

166 50 Un 

Toalha de rosto escuras, medindo no mínimo 50x80cm. 

Mix 
Atlantica/AR
TEX/Altenbur

g/Maber 

14,27  

167 90 Un 
Toalhas higiênicas para bebês. Tamanho: 23 cm x 36 cm 
composição de no mínimo 90% algodão. 

Atlântica 11,46  

168 32 Pcte 
Touca descartável c/ elástico, confeccionada em TNT 
hidrofílico 100% polipropileno (branco), gramatura 
20g/m2, tamanho único, pacote com 100 und. 

Descarpack/P
revemax 

14,92  

169 11 Un 
Varal de chão com abas com as seguintes características 
mínimas: Estrutura tubular em aço, na cor branca; 
tamanho 1,82 m aproximadamente.  

MOR 115,44  

170 141 Un 

Vassoura (colonial) de palha de capim SORGO, com cabo, 
para uso externo, reforçada e resistente, com grande 
quantidade de cerdas naturais selecionadas isentas de 
cupim, com aproximadamente 40cm ou mais de largura e 
4cm de espessura no leque, aproximadamente 60cm de 

Colonial 31,09  



 

 

comprimento da base até as pontas das cerdas sendo que 
as cerdas deverão estar aparadas uniformemente, com 
cabo de madeira medindo aproximadamente 1,20m, 
cerdas amarradas com fios de arame branco na base, leque 
com 3 (Três) costuras de material sintético ou natural 
sendo que a terceira costura deve estar aproximadamente 
a 23cm da ponta das cerdas, para que prolongue a duração 
da vassoura. 

171 43 Un 

Vassoura de nylon, c/ base em polipropileno de aprox. 
22cm e cerdas macias de aprox. 11cm com plumagem nas 
pontas, matéria sintética, cabo em metal plastificado ou 
madeira plastificado com aprox. 1,20m, fixação do cabo 

com sistema de rosca. 

Condor/ 
Noviça  

11,36  

172 14 Un 

Vassourão 40cm c/Cabo Reforçado 1,40m 28mm. 
Dimensões: 40 x 6 x 10,5cm. Cerdas de PET Ø 0,80 mm. 
Cabo madeira cru 1,40m 28mm. Para uso quando houver 
sobrecarga para o cabo. Varrição pesada.  

Betanin 28,37  

173 49 Pcte 
Veneno granulado p/ ratos a base de Brodifacoum emb. c/ 

25g 

KLERAT/Tec

nocell 
2,31  

174 51 Pcte 
Veneno granulado para baratas 25g. 

Barapil, 
Venenox 

2,40  

Total  

 
Obs. 1 - Os preços mencionados acima são considerados apenas como referência, 
porém as propostas com valor acima de 10% do valor referência serão 
desclassificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
 

 
ANEXO II 

 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º 

DA LEI Nº 10.520/2002 (*) 
 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a empresa _________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº __________________, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação exigidos no PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022, instaurado pelo 
Município de Peritiba. 
 
 
 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

 (nome e assinatura do responsável legal) 
 (número da carteira de identidade e órgão emissor) 



 

 

ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____ /2022 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
VALIDADE: 12 MESES 
 

O Município de Peritiba, inscrito no CNPJ sob nº 
82.815.085/0001-20, situado na Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, 
Peritiba Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal o Sr. PAULO JOSÉ DEITOS, inscrito no CPF 
sob número 021.966.329-70 no uso das atribuições de seu cargo 
e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Federal nº 3.931/01, e, as demais normas legais aplicáveis, de 
acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS nº 22/2022, RESOLVE, registrar o preço da empresa 
XXXXXXXXXXXX Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXX, neste ato representada pelo seu Representante Legal o 
Senhor  XXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade 
n° XXXXXXXXXXX e CPF n° XXXXXXXXXXXXX, de acordo com a 
classificação por ela alcançada, observadas as condições do edital 
que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 
cláusulas que se seguem: 

 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 
aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, materiais de consumo 
e outros, destinados a manutenção das atividades das secretarias do município de 
Peritiba, conforme segue: 
 

Item Quant. Und. Especificação dos Itens Marca 
R$ 

Unt. 
R$ 

 Total 

        

       

Total    

 
Total: R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
1.2. As quantidades constantes do subitem 1.1 são estimativas para o período de 
12 (doze) meses, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, não se 
obrigando ao Município à aquisição total. 

 
2. DO PREÇO 
2.1. Os preços dos serviços serão fixos e equivalentes aos de mercado na data da 
proposta. 
2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), transporte de 
materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 
necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 
 



 

 

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A PRESENTE Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a 
partir da sua assinatura, ou até que se esgote o valor total, sendo o que ocorrer 
primeiro. 
3.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as 
contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema 
de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do Registro preferência em 
igualdade de condições. 
 
4. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA 
4.1. A administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação caberá 
ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Peritiba.  
 
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata 
de Registro de preços, após a assinatura desta. 
5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de 
Preços e pela Nota de Empenho ou Termo de Contrato ou ainda instrumento 
equivalente. 
5.2.1. A celebração do compromisso de fornecimento se dará com a assinatura da 
Ata e pelo recebimento ou retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente pela detentora da Ata. 
5.3. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, 
através da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.  
5.4. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-
se o valor estimado. 
 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato integram as dotações 
orçamentárias do orçamento da Prefeitura Municipal de Peritiba. 
 
Órgão Orçamentário: 2000 – GABINETE DO PREFEITO E VICE 
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete Do Prefeito E Vice 
Ação: 2.132 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria Mun. de Administração e Finanças 
Ação: 2.5 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 3003 – Serviços de Utilidade Pública 
Ação: 2.10 - Manutenção dos Serviços de Segurança Pública 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.135 - Manutenção das Atividades dos Bombeiros Militares (FUNREBOM) 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 4000 - SEC. MUN. AGRIC.,IND.,COM., E MEIO AMBIENTE 
Unidade Orçamentária: 4001 – Departamento de Agricultura 



 

 

Ação: 2.19 - Manutenção das Atividades Agropecuárias 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 5000 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES 
E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 5010 – Departamento de Educação 
Ação: 2.35 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.31 – Manutenção da Educação Infantil 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 
Unidade Orçamentária: 7001 - Departamento Municipal de Transportes 
Ação: 2.53 - Manutenção do D.M.E.R 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
Unidade Orçamentária: 7002 – Departamento de Serviços Urbanos e Obras 
Ação: 2.57 - Operacionalização dos Serviços Urbanos e Obras 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Ação: 2.64 – Manutenção do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PERITIBA 
Unidade Orçamentária: 10001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
Ação: 2.200 - Proteção Social Básica (PSB/CRASS) 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
Ação: 2.206 – Manutenção das Atividades do Fundo de Assistência Social 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Órgão Orçamentário: 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA  
Unidade Orçamentária: 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
Ação: 2.75 - Manutenção das Ações e Serviços da Atenção Básica 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 
Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PERITIBA  
Unidade Orçamentária: 15001 - Fundo Municipal de Cultura de Peritiba 
Ação: 2.47 – Operacionalização do Departamento de Cultura 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
Dados das entidades/órgãos ligados à administração municipal direta: 
 
MUNICÍPIO DE PERITIBA 
CNPJ: 82.815.085/0001-20 
Rua Frei Bonifácio, 63, Centro / CEP: 89750-000 – Peritiba SC 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA-FMS 
CNPJ: 11.391.279/0001-06 
Rua Frei Bonifácio esquina com a Rua Senador Nereu Ramos, Nº 187, Bairro 
Centro/ CEP: 89750-000 – Peritiba SC 
 
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS 
CNPJ: 18.105.164/0001-49 
Rua Frei Bonifácio, 63, Centro / CEP: 89750-000 – Peritiba SC 



 

 

7. DOS PAGAMENTOS 
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, contados 
da apresentação e aceitação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão 
contratante. 
7.2. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 
da Contratada ou através de boleto bancário.  
7.3. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal, de 
acordo com a Nota de Empenho/Autorização de fornecimento, indicando o serviço 
prestado, quantidade, preço unitário, preço total e número da autorização de 
fornecimento. 
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
dos preços ou correção monetária. 
7.5. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao detentor, 
para retificação ou substituição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 7.1, 
a partir da data de sua reapresentação. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. O responsável por cada Secretaria do Município procederá à análise dos 
serviços prestados, para constatar sua quantidade e qualidade, e se atendem à 
finalidade que deles, naturalmente, se espera, emitindo termos de recebimento e 
aprovação (liquidação). 
8.2. Entende-se como Fiscal da Ata de Registro de Preços os Servidores 
/Funcionários do Município de Peritiba, devidamente designados para 
acompanhamento da execução do presente termo. 
8.2.1. Designa os fiscais indicados no Decreto Municipal nº 06/2022 de 04 de 
janeiro de 2022, sendo os servidores CRISTIANE SALETE HOFFMANN DA 
COSTA, IVETE FRANCISCA FINGER, GIOVANI TIAGO DAMETTO, IZABEL 

CRISTINA BOURSCHEIDT, JULIANA APARECIDA DA SILVA THOMAZ,  NÁDIA 
MARIA SCHNEIDER KLEBER, ROSA RAUBER e no caso de seu impedimento, os 
servidores CRISTIANE TURATTO, MARLO DANIEL FINGER, LUCIANA NILSON, 
NÁDIA TEREZINHA KUHN PIASSA, NESTOR JOSÉ BOLL para acompanhar e 
fiscalizar o fiel cumprimento da prestação dos serviços, os quais ficarão 
responsáveis pelo encaminhamento da autorização de pagamento junto ao setor 
de contabilidade do Município. 
8.3.1. Antes de comunicar à Secretaria de Administração e Planejamento, o 
servidor designado poderá, primeiramente, comunicar oficialmente a empresa 
sobre o problema ocorrido, determinando o prazo para a defesa. Findo esse prazo, 
com ou sem êxito na resposta, enviará, então, tal comunicação ao DJM 
(Departamento Jurídico do Município).  
8.4. Constatando-se o recebimento, o Município de Peritiba efetuará o pagamento 
para a empresa registrada em Ata, em até 30 dias. 
8.5. O pagamento somente se dará após o recebimento definitivo, atestado na Nota 

Fiscal / Fatura pelo responsável, e após comprovado a adimplência junto ao FGTS 
e INSS, à Tesouraria, para os procedimentos que culminam no pagamento à 
empresa registrada em Ata. 
8.6. A empresa registrada em Ata deverá manter-se regular junto aos órgãos 
elencados no subitem anterior e manter as mesmas condições habilitatórias deste 
certame, sob pena de retenção do pagamento e/ou rescisão contratual. 
8.7. Caberá ao Departamento de Compras a averiguação da regularidade da 
contratada, principalmente em relação aos recolhimentos trabalhistas (FGTS), 
previdenciário (INSS). 



 

 

8.8. Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura ou outra circunstância de 
responsabilidade da EMPRESA detentora da Ata que desaprove a liquidação da 
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que sejam 
providenciadas as medidas saneadoras necessárias. 
8.9. Caso haja desequilíbrio econômico-financeiro, poderá haver revisão na ATA 
desde que, ocorram fatos inéditos que reflitam diretamente nas condições 
pactuadas, ou seja, a revisão contratual deverá ser baseada em acontecimento 
imprevisível e inevitável, ou se previsível, de consequências incalculáveis. A álea 
ordinária, que implica um encargo previsível ou suportável, por si só, não autoriza 
a revisão contratual. A revisão contratual deverá ser comprovada pela contratada 
através de documentos e fundamentação legal formal, podendo a mesma ser 
deferida após anuência da Prefeitura Municipal de Peritiba.  
8.10. O valor total estimado desta Ata poderá ser utilizado integralmente ou não, 
conforme a necessidade do Município de Peritiba. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
9.1. Os itens deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias após a emissão/envio 
da Autorização de Fornecimento (AF) devidamente encaminhada pelo Município 
de Peritiba através de endereço de correio eletrônico (e-mail). 
9.2. Os itens deverão ser entregues de forma parcelada, sem quantidades 
mínimas, em um dos locais abaixo conforme indicado na Autorização de 
Fornecimento (AF): 
Prefeitura Municipal: Rua Frei Bonifácio, 63 – Centro – Peritiba/SC, CEP 89.750-
000. 
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter (CEPJAW): Rua Reinaldo 
Gasparetto, 97, Bairro Centro – Peritiba/SC, CEP 89.750-000. 
Centro de Educação Infantil Mateus Petter (CEIMP): Rua Pedro Teobaldo 
Finger, 363, Bairro Jardim Boa Vista – Peritiba/SC, CEP 89.750-000. 
CRAS – Projeto Aquarela - Fundo Municipal De Assistência Social De Peritiba 

(FMAS): Rua Miguel Balduino Boll, 187, Bairro Progresso – Peritiba/SC, CEP 
89.750-000. 
Fundo Municipal de Saúde de Peritiba (FMS): Rua Frei Bonifácio esquina com a 
Rua Senador Nereu Ramos, nº 187, Bairro Centro, Bairro Centro – Peritiba/SC, 
CEP 89.750-000. 
Cultura (Casarão): - Rua Frei Bonifácio esquina com a Rua do Comércio, nº 262, 
Bairro Centro – Peritiba/SC, CEP 89.750-000. 
9.3. Será dado como retirada / recebida, a Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento (AF), enviada via correio eletrônico (e-mail). 
9.4. Em hipótese alguma será admitido entrega de produtos com marca divergente 
à indicada na proposta da licitante. 
9.5. A não entrega dentro dos prazos fixados sem devida justificativa aceita pelo 
Município enseja na possibilidade de aplicação de sansões e penalidades previstas 
na lei 8.666/93. 
9.6. Constatadas irregularidades no objeto entregue, a empresa terá um prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para substituição dos produtos e/ou correção das 
irregularidades, contados do envio de e-mail de apontamento. 
9.7. Toda vez que houver a entrega de algum item, a CONTRATADA emitirá a 
respectiva e correspondente nota fiscal, na qual constará, entre outros, as 
especificações contidas na respectiva requisição. 
9.8. A entrega deverá acontecer em horário de expediente, de segunda a sexta-feira 
das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e deverá ser acompanhada por 
servidor competente do Município de Peritiba. 



 

 

9.9. O prazo de validade dos produtos entregues deverá ser de no mínimo de 06 
meses a contar data da efetiva entrega, sob pena de não aceitação dos produtos 
entregues. 
9.10. Por ocasião da entrega/execução, a Contratada deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome e a assinatura do servidor responsável pelo 
recebimento. 
9.11. Caberá a contratada obedecer ao objeto do presente edital e as disposições 
legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e 
regularidade. 
9.12. O objeto se estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido: 
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior 
verificação de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação; 
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e 
quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 15 (Quinze) 
dias, contados após o recebimento provisório. 
9.13. O material/serviço recusado será considerado como não entregue. 
9.14. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 
9.15. O recebimento definitivo do objeto desta licitação, não exime o fornecedor de 
ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e 
alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro 
do prazo de validade, dos produtos fornecidos. 
 
10. DAS SANÇÕES 

10.1. A empresa sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes 
penalidades: 
a) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 
autárquica do Município de Peritiba pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002.  
b) Advertência. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa 
plausível aceita pela Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha 
havido processo de licitação; 
d) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, na prestação do 
serviço do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplida; 
O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será 
contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo 
ajustado; 
e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 
f) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução 
total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. A multa será descontada 



 

 

dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 
judicial. 
g) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a administração por um período de 2 (dois) anos. 
h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
10.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  
10.3. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao 
inadimplemento de obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do Órgão 
Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente do mesmo órgão. 
 
11. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
11.1.  Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 
11.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando: 
I - a detentora descumprir as condições da ata de registro de preços; 
a) Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhes franqueada vista ao processo. 
b) Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará, impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos”. 
II - a detentora não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 
III - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato de fornecimento; 
IV - em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de 
fornecimento; 
V - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 
e não houver acordo quanto à sua atualização:  
VI - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 
11.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: 
I - os preços registrados se apresentarem inferiores aos praticados no mercado, e 
não houver acordo quanto à sua atualização; 
II - comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de 
registro de preços. 
11.2. Nas hipóteses previstas no subitem 11.1.1, a comunicação do cancelamento 
de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Estado de Santa Catarina 
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 
11.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço 

através de requerimento a ser protocolado no Setor de Compras e Licitações, de 
segunda à sexta feira em horário normal de expediente.  
11.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-
se-á às sanções administrativas previstas na presente, sendo assegurado à mesma 
o contraditório e a ampla defesa. 
11.4. Cancelada a Ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela 
com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, 
para fornecer ao preço do primeiro classificado.  



 

 

11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo MUNICÍPIO, a empresa 
detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 
11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a 
comunicação será feita através do Quadro de Avisos e no site Oficial do Município: 
www.peritiba.sc.gov.br, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1 - São responsabilidade da contratada: 
I – A CONTRATADA, obriga-se a fornecer o objeto especificado na Cláusula 
Primeira de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório citado 
ao preâmbulo onde, como todos os documentos da Licitação e especificados pelo 
MUNICÍPIO, passam a fazer parte integrante do presente contrato, independente 
de transcrição. 
II - Efetuar a prestação dos serviços conforme emissão da Autorização de 
Fornecimento ao proponente vencedor, cuja entrega do objeto deverá ser efetuada 
de forma imediata. 
III – O fornecedor do produto deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados 
da data da convocação, comparecer ao órgão município para assinar o termo de 
contrato, retirar instrumento equivalente ou enviar o mesmo assinado por correio 
quando assim solicitado. A licitante que convocada para assinar o contrato e deixar 
de fazê-lo no prazo fixado, fica sujeito às sanções e penalidades previstas na lei nº 
8.666/93. 
IV – Responsabilizar-se integralmente por todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 
ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto do presente contrato. 
V – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do 
MUNICÍPIO. 
VI - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase de licitação. 
VII – Entregar produtos de qualidade e de acordo com a proposta apresentada. 
VIII – Cumprir com os prazos e horários de entrega estabelecidos.  
IX –Entregar os itens com prazo de validade dos produtos de no mínimo 06 
meses a contar data da efetiva entrega, sob pena de não aceitação dos produtos 
entregues. 
 
13. DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 
13.1. São responsabilidades do Município: 
I – Caberá ao MUNICÍPIO efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do 
presente Contrato, de acordo com o estabelecido na Cláusula Segunda. 
II – Gerenciar a presente Ata, indicando sempre que solicitado, o nome do 

fornecedor, o preço, e as especificações dos serviços registrados, observada a 
ordem de classificação indicada na licitação. 
III – Efetuar a fiscalização da qualidade dos itens entregues. 
IV – Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 
V – Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação 
de penalidades. 



 

 

14. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO 
14.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os 
preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo.  
14.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser 
efetuada por iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante solicitação da empresa 
detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas.  
14.1.2.  Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão 
os praticados no mercado. 
14.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido 
dirigido ao Município de Peritiba, mediante requerimento protocolado, no prazo de 
até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, 
devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: 
I - Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores 
dos preços originalmente registrados devidamente assinada sobre carimbo da 
empresa; 
II - Cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço 
(sendo 01 (Uma) referente à época da licitação e 01 (Uma) atual após ocorrência 
do fato motivador). 
14.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio 
econômico-financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido, 
sendo que as autorizações de fornecimento (AF) emitidas antes do pedido de 
equilíbrio econômico-financeiro não terão seus preços alterados mesmo que os 
produtos e/ou serviços referente as estas não tenham sido entregues e/ou 
executados. 
a) A Administração poderá aplicar índice de recomposição inferior ao calculado, a 
seu critério; 
b) Constatado que o bem ou serviço que sofreu reajuste refere-se apenas a parte 
do objeto contratado, será aplicado a proporcionalidade que este representou sobre 
os custos totais. 
§ 1º - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso 
II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a presente Ata e iniciar outro processo licitatório 
14.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o 
período de tramitação do processo de revisão de preço. 
 
15. DA GARANTIA 
15.1. A contratada deverá prestar garantia mínima conforme Código de Defesa do 
Consumidor. 
15.2. O prazo de validade dos produtos entregues deverá ser de no mínimo de 
06 meses a contar data da efetiva entrega, sob pena de não aceitação dos produtos 
entregues. 
 
16. DA PUBLICIDADE 
16.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no site 

www.peritiba.sc.gov.br. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. Integram a presente ata o Processo Licitatório nº 69/2022, o Edital do Pregão 
Presencial nº 22/2022, as propostas com preços e especificações. 
 
18. DO FORO 
18.1. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca de 
Concordia, Santa Catarina, com renuncia expressa a qualquer outro por mais 

http://www.peritiba.sc.gov.br/


 

 

privilegiado que venha a ser. 
 
  E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas 
partes e testemunhas abaixo. 

 
Município de Peritiba-SC, em (data) 

 
MUNICÍPIO DE PERITIBA             CONTRATADA 
PAULO JOSÉ DEITOS      
Contratante       Contratada 
 
TESTEMUNHAS 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
 

 
 

ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ 
e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
 
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado 
da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 
 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
 
 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 69/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 
22/2022 
 
 
A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 
__________, sediada a Rua _________________________________, ______ da cidade de 
__________________________, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. 
____________________, portador da Carteira de Identidade nº _______________ e do 
CPF nº _______________________, DECLARA, que a Empresa não foi declarada 
inidônea ou foi suspensa temporariamente de participação em licitação e impedida 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 
 
É o que nos cabe declarar. 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 
 

 
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado 
da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
 
 
 

ANEXO VI 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À Comissão Permanente de Licitações 
 
 
Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da 
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Peritiba, SC, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
_______________________________________ , bem como formular propostas verbais, 
recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 

___________________________________________________ 
(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 

 
 

ANEXO VII 

 
 

MODELO DE PROPOSTA 

 
 
MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 69/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2022 
 

Razão Social:   

CNPJ:    Insc. Est.: 
estadual 

        
End:   

Bairro:    Cidade:   UF:   C.E.P.:  

E-mail:   Tel:   

 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Item Quant. Und. Especificação dos Itens Marca 
R$ 

Unt. 

R$ 

Total 
        

Total    

 
Total da Proposta: (Por extenso) 
 
1. Validade da Proposta: 60 (Sessenta dias) 
2. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, 
tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
transporte, materiais, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro 
da empresa e quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento integral do 
objeto da presente licitação. 
3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
4. Responsável pela assinatura do Contrato:__________________________________, 
RG: _____________, CPF: ______________, Cargo na empresa:____________________. 
5. Banco: __________________, Agência: _______________ Conta: _________________. 
Obs. A conta informada deve estar vinculada ao CNPJ da participante da licitação. 
 
Para facilitar o contato, solicitamos constar ainda as seguintes informações: 
a) Indicação de Preposto (nome, CPF, cargo/ função, telefone e e-mail); 
a.1) O Preposto indicado será responsável por todos os contatos necessários a 
plena execução do contrato. 
a.2) Caso necessário deverá ser apresentada, para assinatura do contrato, 
procuração do indicado acima. 
 
 
Local, ______ de ____________________de 2022. 



 

 

 
 
 

______________________________ 
Xxxxxxxxx 

Representante Legal 
RG: 
CPF:  

Carimbo 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 
 

 
ANEXO VIII 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU 
QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PÚBLICO, MEMBRO COMISSIONADO 
DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OU 

PARLAMENTAR DE QUALQUER ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO. 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 69/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 
22/2022 
 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ 
e do CPF nº ________________, DECLARA, para todos os fins de direito, sob as penas 
da lei que não integra nosso quadro social, nem nosso quadro funcional empregado 
público, membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
Municipal ou parlamentar de qualquer esfera da administração. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

______________________________ 
Xxxxxxxxx 

Representante Legal 

RG: 
CPF:  

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado 
da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 

 


