
 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE 
 

Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro - CEP 60.110-010 – Fortaleza/CE 
Fone: (85) 3421-0909 - Fax (85) 3421-0900 - E-mail: atendimento@craceara.org.br - Site: 

www.craceara.org.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.07.001/2019 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019/CRA 
 
 
 
 
PREÂMBULO 
 
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico 
Exclusiva para ME e EPP 
Lançamento das propostas a partir de: 01/02/2019 
A partir da publicação no seguinte endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Etapa de Lances: 13/02/2019 
Abertura da seção pública: 
- Horário: [10h] (horário oficial de Brasília) 
- Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 
- Código da UASG: 926594 
 
 
A Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA-CE, representada pela 
Comissão Permanente de Licitação, mediante a Pregoeira designado pela Portaria nº 
08 de 02 de janeiro de 2018, JANAÍNA FERNANDES DE OLIVEIRA, torna público que 
realizará, na data, horário e local acima indicados, licitação na modalidade de 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" objetivando a 
aquisição de material de limpeza, consumo e expediente, para suprir as 
necessidades do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA-CE 
e suas Seccionais, conforme detalhamentos constantes neste Edital e anexos, 
consoante o processo em epígrafe. 
 
Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo à 
realização, a sessão pública será adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário da pregoeira. 
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA E VINCULAÇÃO 
1.1. A sessão pública do certame será realizada na Internet, sendo integralmente 
conduzida pela pregoeira, assessorado por sua equipe de apoio, conforme Portaria nº 
08, de 02 de janeiro de 2018. 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar 
nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e pelos Decretos nº 5.450/2005 e 
6.204/2007, e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo observadas as seguintes datas e horários. 
a) Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do Edital no 
site www.comprasnet.gov.br, até a data e horário da abertura da sessão pública. 
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10h do dia 
13/02/2019, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br. 
c) Todos os horários estabelecidos neste edital observarão o horário de Brasília/DF. 
d) O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 
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2. DO OBJETO 
2.1. O objeto desta licitação é Aquisição de material de limpeza, consumo e 
expediente para suprir as necessidades do Conselho Regional de Administração do 
Ceará – CRA-CE e suas Seccionais, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site 
www.comprasnet.gov.br e as especificações técnicas constantes no Termo de 
Referência (Anexo I), o licitante deverá obedecer a este último. 
2.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta do Contrato. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados (pessoa física ou empresário individual enquadrado nas 
situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06) e estiverem 
devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
SLTI, por meio do Site www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. 
3.1.1. A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema de que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como ME/EPP ou equiparados, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei 
Complementar.  
3.2. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e que atendam às 
condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente ou 
pela Pregoeira Oficial ou Equipe de Apoio, à vista dos originais. 
3.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar 
deste pregão, deverão providenciar seu cadastramento pelo menos no nível básico de 
credenciamento. 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 
3.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 
3.3.2. Em dissolução ou em liquidação; 
3.3.3. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
3.3.4. Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 
3.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País; 
3.3.6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
da Lei nº 8.666, de 1993; 
3.3.7. Empresas que tenham condenações cíveis por ato de improbidade 
administrativa. 
3.4. É vedada a contratação de empresa privada que tenha em seu quadro societário 
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de 
economia mista com fundamento no artigo 18, inciso XII da Lei nº 12.919/2013 (LDO-
2014), Artigo 18, inciso XII da Lei nº 12.919/2013 (LDO- 2014). 
3.5. Como condição para participação no Pregão, deverá declarar: 
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3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49, nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte. 
3.5.2. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 
relativo às seguintes declarações: 
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 
42 a 49; 
b) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 
c) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências deste Edital; 
d) que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste 
certame; 
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à 
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, ou à não utilização de mão de obra de menores, 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO 
4.1. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do 
Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, disponibilizado no endereço 
www.comprasnet.gov.br; 
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do 
Governo Federal - Comprasnet, no site www.comprasnet.gov.br. 
4.3. A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados junto 
ao órgão provedor (SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data da realização 
do pregão. 
4.4. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do Decreto n.º 
5.450/05), no site www.comprasnet.gov.br. 
4.5. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de 
registro obrigatório no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
com os seguintes níveis de credenciamento: 
I - Credenciamento; 
II - Habilitação Jurídica; 
III - Regularidade fiscal federal; 
IV - Regularidade fiscal estadual/municipal; 
V - Qualificação econômico-financeira. 
4.5.1. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
4.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
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realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (§ 6º, Art. 3º do Decreto nº 
5.450/05). 
4.7. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 
4.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 
5º, Art.3º do Decreto n.º 5.450/05). 
4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
4.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances. 
4.11. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
 
5. DO SISTEMA ELETRÔNICO E DA PROPOSTA 
5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, a partir da data de divulgação do Edital no site 
www.comprasnet.gov.br até a data e horário da abertura da sessão pública. 
5.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos campos relativos a: 
5.2.1. Valor global de cada item – em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado. 
5.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam 
na contratação do objeto. 
5.2.2. A licitante deverá preencher o campo da Descrição Detalhada do Objeto, 
somente com as informações sobre o item, esclarecendo as especificações técnicas 
principais as condições do serviço, conforme o solicitado no Anexo I, sendo 
desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com esta determinação: 
5.2.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da sua apresentação. 
5.3. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso 
de executar o objeto nos seus termos. 
5.4. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
6. ABERTURA DA SESSÃO 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital. 
6.2. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para a 
Pregoeira, mas permaneça acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
6.3. Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente 
após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3. As propostas onde constam a descrição do objeto, valor e eventuais anexos 
estarão disponíveis na internet. 
7.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeira, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
8.1. Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando, 
então, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 
8.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no sistema 
e do valor consignado no registro. 
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. 
8.4. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles 
ofertados e registrados pelo sistema. 
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.6. O intervalo entre os lances ofertados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a 20 (vinte) segundos. Os lances enviados em desacordo serão descartados 
automaticamente pelo sistema. 
8.7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira. 
8.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
8.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 
na hipótese de desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
8.11. Apurada a proposta final de menor preço, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas neste Edital. 
8.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
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9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR GRUPO, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 
9.2. Antes de proceder à avaliação da aceitação da proposta, a Pregoeira analisará se 
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, atende as condições de 
habilitação prevista no item 10 deste Edital. 
9.3. A proposta final de preços deverá ser encaminhada no prazo máximo de 01 (uma) 
hora, após a solicitação da Pregoeira e deverá conter: razão social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, dados bancários (banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento), nome do responsável pela assinatura do 
contrato e proposta com cargo e CPF, prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) 
dias a contar da data da abertura da sessão deste Pregão e as especificações do 
objeto de forma clara, atualizada com lance final ofertado, considerando apenas duas 
casas decimais. O envio poderá ser efetuado por meio do campo "Anexo da Proposta"  
ou outro indicado pela Pregoeira. 
9.4. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, a Pregoeira 
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital e seus anexos. 
9.4.1. Nessa situação, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
9.5. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
9.6. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá 
apresentar – original ou cópia autenticada, acompanhado da documentação de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 
9.7. Será desclassificada a proposta final que: 
9.7.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 
9.7.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou 
Termo de Referência; 
9.7.3. Apresentar preços finais superiores ao valor estimado ou não atendam os 
requisitos estabelecidos neste Edital; 
9.7.4. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes 
da contratação pretendida; 
9.7.5. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 
produtividade apresentada. 
9.7.6. Os licitantes convocados que não apresentarem proposta de preço e/ou outros 
documentos solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado via chat, serão 
desclassificadas e consideradas desistentes, não sendo convocadas posteriormente 
para qualquer outro item que a empresa venha a se classificar, sem prejuízo aos itens 
já aceitos pelo pregoeira. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
10.1. Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira verificará a habilitação da licitante 
conforme as seguintes disposições: 
10.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos 
por ele abrangidos, inclusive habilitação parcial válida. 
10.2.1 Os documentos abrangidos pelo SICAF quanto a documentação obrigatória são 
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as certidões relativas à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de 
Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como a 
certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, por força da Lei 12.440/2011; quanto 
à habilitação parcial, os documentos abrangidos são: regularidade perante a receita 
municipal e estadual/distrital. 
10.3. Além da documentação exigida, acima referida, a licitante da melhor oferta 
deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação: 
10.3.1. Da qualificação Técnica: 
10.3.1.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 
10.3.2. Da qualificação Econômico-Financeiro: 
10.3.2.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica ou certidão negativa de execução 
patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. 
10.3.3. Declaração, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal, a ser preenchida no Portal de Compras do Governo 
Federal – Comprasnet. 
10.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
10.5. É assegurado ao Licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o 
direito de encaminhar a documentação atualizada, acompanhado da documentação 
complementar. 
10.6. No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação. 
10.7. Será considerada inabilitada a Licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 
10.8. Tendo sido constatada alguma irregularidade na comprovação fiscal de 
microempresas ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir de ter sido declarado vencedor e contando-se o prazo a 
partir da convocação pela pregoeira por meio do chat, no pregão, prorrogável por 
idêntico período, a critério do CRA-CE para a demonstração de regularidade, 
materializada com a apresentação da certidão negativa ou a certidão positiva com 
efeito de negativa. 
10.9. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente 
justificados. 
10.10. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 
regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 
10.11. No caso de inabilitação, a Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase 
de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação. 
10.12. O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no SICAF, em 
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situação regular, ficará dispensado de apresentar os documentos abrangidos pelo 
referido cadastro, conforme o caso. 
10.13. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
10.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
10.15. Constatado o atendimento pleno às exigências de habilitação, fixadas no edital, 
será declarado o Licitante vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo 
para a intenção de recursos. 
10.16.Deverá ser declarada no sistema comprasnet, no mesmo momento do envio da 
proposta de preços, possibilitando desta forma, a consulta pela Pregoeira na fase de 
habilitação os seguintes documentos: 
a. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal; 
b. Declaração de enquadramento como EPP ou ME conforme disposto na LC nº. 
123/06; 
c. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 
d. Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
e. Declaração de que tomou conhecimento e concorda com as condições 
estabelecidas no edital; 
f. Declaração de que atende os requisitos de habilitação. 
10.17. Na hipótese de a documentação ser apresentada por fax/e-mail, obriga-se o 
licitante a apresentá-la em original ou por cópia autenticada no prazo de até 03 (três) 
dias úteis. 
10.18. Os documentos exigidos deverão ser entregues aos cuidados da Pregoeira, 
endereçados ao Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE, localizado 
na Rua Dona Leopoldina, nº 935, Centro – CEP 60.110-010 – Fortaleza-Ceará - Fone: 
3421.0909 – Fax (85) 3421.0900. 
10.19. Tais documentos deverão ser entregue em envelope fechado contendo, 
externamente, as seguintes informações: 
“CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CRA-CE. 
EMPRESA: _______________________________________________” 
10.20. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
10.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, que deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno. 
10.22. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
10.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
10.24. É dispensada a apresentação de documentos de habilitação que contemplem o 
rol de documentos constantes do SICAF, desde que os mesmos estejam válidos. 
10.25. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e com 
o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os 
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documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 
10.26. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar 
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, por tradutor público 
juramentado. 
10.27. No caso de apresentação apenas dos documentos de forma original, os 
mesmos não serão devolvidos à empresa, passando a integrar a documentação do 
processo. 
10.28. Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos a posterior 
conferência na página eletrônica do órgão emissor, para certificação de sua 
autenticidade. 
10.29. Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de recebimento 
dos envelopes, exceto as certidões relativas à qualificação econômico-financeira, que 
não têm validade expressa. Nos demais, a validade corresponderá ao prazo fixado nos 
próprios documentos. 
10.30. Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade dos 
mesmos, considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias. 
12.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. A proposta física final do licitante declarado vencedor deverá ser entregue no 
prazo de até 03 (três) dias, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico. 
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
CONTRATADA, se for o caso. 
11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a 
CONTRATADA. 
 
12. DOS RECURSOS, IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
12.1. Declarado o vencedor do presente PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante 
poderá durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no prazo mínimo de 
30 (trinta) minutos a contar da abertura da fase recursal, em campo próprio do 
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias para apresentar as razões do recurso. 
12.2. As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo máximo de 
até 03 (três) dias para fazê-lo, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
12.3. Os recursos serão recebidos, examinados e decididos pela Pregoeira, 
encaminhados à autoridade competente (Ordenador de Despesas) quando mantiver 
sua decisão. 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de 
recorrer nos termos do subitem 14.1, importará na decadência desse direito ficando a 
Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor; 
12.5. Os recursos interpostos contra decisão da Pregoeira que habilitar e inabilitar a 
licitante ou que julgar as propostas terão efeito suspensivo; 
12.5.1. Não terá efeito suspensivo o recurso interposto da decisão da pregoeira que 
não conhecer de recurso manifestamente incabível. 
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12.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
12.7. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente (Ordenador de Despesas) adjudicará o objeto da licitação e 
homologará o procedimento licitatório; 
12.8. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos por intermédio 
de comunicação por e-mail, fac-símile, ofício ou por outra maneira formal, pela 
imprensa oficial, quando assim dispuser a legislação; 
12.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia no ato 
da sessão pública e fora dos respectivos prazos legais; e 
12.10. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o 
encaminhamento de petição por escrito a Pregoeira. 
12.10.1. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
12.10.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das 
modificações no Edital. 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet. 
12.2.1. O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro) horas. 
12.2.2. Quaisquer esclarecimentos de dúvidas visando ao perfeito entendimento deste 
Edital deverão ser encaminhados para os endereços eletrônicos 
licitacao@craceara.org.br e janaina.fernandes@craceara.org.br. 
12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Seção de Licitações e Contratos da CRA-CE., 
12.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DO CONTRATO, DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
14.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato, 
conforme minuta constante no ANEXO II do Edital, a qual será adaptada à proposta do 
licitante vencedor. 
14.2. O CRA-CE convocará a adjudicatária para assinar o Contrato, a qual terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, para 
comparecer à Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das penalidades previstas no Edital. 
14.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CRA-CE. 

mailto:licitacao@craceara.org.br
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14.4. É facultado ao CRA-CE, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes. A pregoeira 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor, em conformidade com este Edital, ou 
revogar a Licitação independente da cominação prevista no art. 7º da Lei nº 
10.520/2002. 
14.5. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato de 
assinatura do contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
14.6. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por ato unilateral escrito da 
administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, amigavelmente, por 
mútuo acordo das partes, e ainda judicialmente na forma do art. 79, observados os 
motivos determinantes previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
14.7. O reajuste será realizado na forma prevista na minuta do Contrato. 
14.8. A consulta ao SICAF, para verificar a regularidade da pretendida CONTRATADA, 
será feita "online", por servidor devidamente credenciado, que deverá imprimir esses 
documentos e anexá-los aos autos do processo de contratação. 
14.9. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado, nos termos do 
artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.10. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo e deverão ser assinados dentro do prazo de execução do objeto do contrato. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
15.1. Constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
16. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PAGAMENTO 
16.1. A aceitação do objeto, recebimento e pagamento estão previstos no Anexo I – 
Termo de Referência do Edital. 
 
17. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
17.1. Os critérios de fiscalização do contrato estão estabelecidos na Minuta do 
Contrato, anexo II deste Edital. 
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1. A despesa referente ao objeto deste Pregão correrá, neste exercício, pelos 
Elementos de Despesa nº 3.1.20.01.00 (materiais de expediente) – 3.1.20.02.00 
(materiais de higiene e consumo), constante da dotação orçamentária da 
CONTRATANTE. 
 
19. DO VALOR ESTIMADO 
19.1. Nos termos do disposto no inciso X do art. 40 combinado com o inciso II do art. 
48, ambos da Lei nº. 8.666/1993, o Conselho Federal de Administração, com base 
pesquisa de mercado realizada durante a fase interna do procedimento licitatório, fixa 
neste ato como critério de aceitabilidade da proposta de preço a ser apresentada pelos 
licitantes, o valor máximo por Item expresso em real, ficando o licitante ciente de que, 
a proposta de preços apresentada com valor superior ao limite estabelecido, 
acarretará a desclassificação da proposta em relação ao objeto, sujeitando-se a todos 
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os efeitos decorrentes da legislação pertinente. 
19.2. O valor global estimado do Grupo I para gastos será de R$ 12.856,80 (doze mil, 
oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), do Grupo II será de R$ 
6.560,62 (seis mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) e do 
Grupo III será de R$ 16.458,51 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos). 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 28 do Decreto 
Federal nº 5.450/2005, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, 
estará sujeito às seguintes penalidades: 
20.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 
20.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
20.2. O licitante recolherá a multa em conta designada do Conselho Regional de 
Administração - CRA-CE, podendo ser substituído por outro instrumento legal, em 
nome do órgão contratante. 
20.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na 
forma da lei. 
 
21. DO ADIAMENTO, DA REVOGAÇÃO OU DA ANULAÇÃO DA PRESENTE 
LICITAÇÃO 
21.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiada 
ou ter prorrogado o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos 
licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 
22.2. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
22.3. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
22.4. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado. 
22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
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propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 
22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
22.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.9. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 
22.10. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no Conselho Regional de 
Administração – CRA-CE, situado na Rua Dona Leopoldina, nº 935, Centro -Fortaleza 
- Ceará -  CEP: 60.110-010, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 
14:00 às 17:00 horas. 
22.10.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br no site www.craceara.org.br. 
22.11. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço e horário acima. 
22.12. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, 
nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
22.13. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, 
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 2005, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
22.14. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste edital será o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. 
 

 
Fortaleza – Ce, 31 de janeiro de 2019. 

 
 
 

JANAÍNA FERNANDES DE OLIVEIRA      
Pregoeira do CRA – CE.                    
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE: Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA-
CE. 

 

2. OBJETO: Aquisição de material de limpeza, consumo e expediente para suprir as 
necessidades do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA-CE 
e suas Seccionais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 
Anexo I – desde Termo de Referência. 

2.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, com a forma de fornecimento 
parcelada. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA: 

3.1. A presente licitação é justificada pela necessidade de aquisição de materiais de 
limpeza, consumo e expediente. Tais aquisições visam atender as necessidades de 
forma a proporcionar o atendimento adequado aos administradores e funcionários nos 
ambientes de atendimento do Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-
CE e suas seccionais. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

GRUPO I – MATERIAL DE LIMPEZA  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. 
QUANT

. 
VALOR 

ESTIMATIVO 

1 

ACIDO MURIATICO – Especificação: Acido Muriático, para limpeza geral. 

Composição: Ácido clorídrico (HCL) e água, concentração maior q/ 30,0 

(%M/M). Embalagem c/ 1000 ml, rotulo com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de validade, registro na ANVISA. Quando da 

entrega o produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo de validade. 

Unidade de 1L. 

UN 30  R$           109,00  

2 

AGUA SANITARIA 1L – Especificação: Agua sanitária solução desinfetante 

a base de hipoclorito de sódio (2,0 a 2,5% de cloro ativo) veiculada em 

água. Indicada para desinfecção de superfícies fixas de cozinhas, 

banheiros, pisos, azulejos, cerâmicas, ralos e vasos sanitários. 

Composição: Hipoclorito de sódio, carbonato de sódio. Aspecto: liquido 

límpido incolor, odor característico de cloro.  Rotulo impresso na 

embalagem c/ identificação do produto, data de validade, registro ou 

notificação na ANVISA. Quando da entrega o produto devera apresentar no 

mínimo 80% do prazo de validade. Unidade de 1 litro. 

UN 100  R$           216,67  
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3 

ALCOOL EM GEL 1L – Especificação: Álcool em gel cristal, hidratado 96º 

INPM, não inflamável, para assepsia e desinfecção instantânea da pele, c/ 

substancias emolientes q/ ajudam a não ressecar a pele, registro na a 

ANVISA, não irritante. Quando da entrega o produto devera apresentar no 

mínimo 80% do prazo de validade. Unidades de 1L. 

UN 50  R$           641,67  

4 

ÁLCOOL LÍQUIDO – Especificação: Álcool, Líquido, TIPO: Etílico, 92,8º 

INPM, COMPOSIÇÃO : Álcool etílico, benzoato de denatônio e água, 

SOLUBILIDADE: Em água, COR: Incolor, AROMA: Característico, 

FUNÇÃO: Uso doméstico. 01 (HUM) LITRO. 

UN 20  R$           200,00  

5 ALGODÃO – Pacote de algodão em bolinhas – pacote de 100 gramas. PCT 20  R$           136,00  

6 

AROMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSOL – Especificação: Aromatizante 

ambiental, em forma de aerosol. Composição: quaternário de amônia 

0,07%, solubilizantes, coadjuvantes, perfume, butano/propano, Essência 

maça & canela ou baunilha. Embalagem com 400 ml, cujo gás propelente e 

seus componentes não afetem a camada de ozônio. Quando da entrega o 

produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo de validade. Quando 

da entrega o produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo de 

validade. 

UN 100  R$           966,67  

7 
BALDE PLÁSTICO 20Litros – Especificação: Balde plástico de alta 

resistência, com alça metálica em arame galvanizado, capacidade de 20 

litros. 
UND 5  R$             47,50  

8 

CESTO PARA LIXO, fabricado em polipropileno, processo de fabricação 

por injeção, lavável, resistente, espessura mínima de 03 mm, inquebrável, 

capacidade 11 litros, dimensões aproximadas de 28 cm de altura X 23 cm 

de circunferência, na cor preta , sem tampa. 

UND 10  R$           115,40  

9 

DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL – Especificação: 

Desinfetante liquido, uso geral, a base de quaternário de amônia com 

elevado poder bactericida e germicida, indicado para desinfecção, lavagem 

e desodorização de superfícies fixas das diversas áreas, ralos e rodapés, 

banheiros, sanitários, cerâmicas, pias, vidraças e câmaras de lixo. 

Excelente poder de limpeza, alta concentração de ativos; ação conjunta de 

limpeza e desodorização. Embalagem de 1L, com rotulo identificação do 

produto, marca do fabricante e registro na ANVISA. Aromas variados e 

lavanda, jasmim ou floral. Quando da entrega o produto devera apresentar 

no mínimo 80% do prazo de validade. Unidade de 1 litro 

UN 100  R$           293,33  

10 

DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ml – Especificação: Detergente 

bactericida formulado a PH neutro, concebido com elevado poder 

bactericida, algicida, fungicida e bacteriostático. Limpa e desodoriza todas 

as superfícies, eliminando a sujidade, manchas e odores ser riscar. É 

totalmente solúvel em agua e composto por produtos biodegradados. 

Quando da entrega o produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo 

de validade. Produto notificado na ANVISA. Unidade de 500 ml 

UN 80  R$           160,00  
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11 

ESCOVA DE LIMPEZA PESADA – Especificação: Escova de Limpeza 

Pesada: Dimensões 14,5 x 6 x 8,2cm Escovação plana e pesada; Mão bem 

fixada no produto para trabalhos pesados com movimentos paralelos; Cabo 

para pega. 

UND 5  R$             28,00  

12 

ESPANADOR ELETROSTÁTICO – Especificação: Espanador eletrostático, 

retira o pó sem espalhá-lo pelo ambiente. Ótimo para hospitais, sala de 

computadores, persianas e outras superfícies onde há a deposição do pó. 

Cabo: Confeccionado em polietileno de alta densidade. Formato 

ergonômico e leve. Luva: Confeccionada com fios 100% acrílicos, permite 

recolher o pó e descartá-lo em local seguro. Lavável, tem excelente 

durabilidade e não perde sua capacidade de limpeza. 

UN 5  R$           140,83  

13 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO – Especificação: Esponja de lã de aço, fina e 

macia, Composição: aço carbono. Embalagens c/ 08 unidades de 60g. 
EMB 20  R$             52,00  

14 

ESPONJA DE LIMPEZA DUAS FACES – Especificação: Esponja de lã 

duas faces, medindo aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm. 

Composição: esponja de poliuretano e fibras sintéticas com material 

abrasivo. 

UN 50  R$             46,67  

15 

FLANELA – Especificação: Flanela medindo aproximadamente 40 x 60 cm, 

c/ acabamento de overlock nas laterais, cor laranja ou vermelha, alta 

absorção de umidade, acondicionada em embalagem plástica original do 

fabricante, cada peça devera conter etiqueta c/ as informações de 

composição do produto e nome do fabricante. 

UN 50  R$           120,00  

16 

GUARDANAPO – Especificação: Guardanapo de papel branco, medindo 

aproximadamente de 23 x 23 cm, com boa capacidade de absorção, sem 

furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos 

com 50 unidades, reembalados em caixa de papelão, conforme a praxe do 

fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso. 

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência e quantidade. caixa com 72 un. 

CX.. 5  R$           502,50  

17 

LIMPA VIDROS 500 ml – Especificação: Solução limpa vidros, remove 

sujeira sem embaçar, deixando um agradável perfume de limpeza, sua 

formula exclusiva sem amoníaco, devolve um brilho sem manchas e seca 

rápido. Embalagem de 500 ml, c/ identificação do produto, marca do 

fabricante, procedência, numero do lote e numero de notificação na 

ANVISA. Quando da entrega o produto devera apresentar no mínimo 80% 

do prazo de validade. Unidade de 500 ml. 

UN 50  R$           303,33  

18 

LIMPADOR MULTIUSO 500 ml – Especificação: Limpador multiuso, 

liquido. Composto de linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio; tensoativos 

não iônico, Alcalinizante; Sequestrante; Éter Glicólico; Álcool, perfume e 

agua. Embalado em frasco plástico, c/ capacidade de 500 ml, c/ rotulo c/ 

identificação do produto, marca do fabricante e registro na ANVISA. 

Quando da entrega o produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo 

de validade. 

UN 60  R$           263,33  
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19 

LUSTRA MOVEIS – Especificação: Lustra Moveis, emulsão aquosa 

cremosa, perfumada, para aplicação em moveis e superfícies lisas. Produto 

q/ contenha em sua composição: Cera microcristalina, óleo parafínico, 

espessantes, tensoativos não iônicos e fragrância. Embalagem plástica de 

no mínimo 500 ml; c/ bico econômico; contendo no rotulo os dados de 

identificação do produto e do fabricante, procedência, numero do lote, 

validade e registro na ANVISA. Quando da entrega o produto devera 

apresentar no mínimo 80% do prazo de validade. Unidades de 500 ml. 

UN 60  R$           749,33  

20 
PANO DE PRATO – Especificação: Pano de prato confeccionado em 

tecido branco, alta absorção. Medindo aproximadamente 50 X 90 CM. 

Pacote com 07 unidades. 
PCT 10  R$           151,67  

21 

PAPEL HIGIÊNICO – Especificação: Papel higiênico, celulose virgem, 30m, 

10cm, gofrado e picotado, dupla, branca. Papel higiênico de primeira linha, 

folha dupla, macio, absorvente, branco, alta alvura, picotado e texturado 

(gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel 

não reciclado, em rolos de 10 cm. x 30m. Apresentação: bobina; 

Observação: Ficha de Segurança/Técnico, laudo microbiológico. Fardo 

com 8 rolos. 

FRD 100  R$        2.386,67  

22 

PAPEL INTERFOLHADO – Especificação: Papel interfolhado, comum de 

03 (três) dobras interfolhadas, 100% celulose, suave, não reciclado, com 

capacidade de absorção compatível com o uso (alta absorção), evitando 

tanto o esfarelamento quanto a impermeabilidade, medindo 230 mm x 230 

mm, podendo essas medidas variar em até 20 mm para mais ou para 

menos, sem manchas, sem furos, acondicionado em pacote de papel com 

1.000 folhas, totalmente fechados em embalagem plástica. Características 

físico-químicas: gramatura (g/m²): no mínimo de 34; cor branca; alvura 

mínima: de 80%. Características microbiológicas: Coliformes: ausentes; 

Estreptococos: ausentes; micro-organismos totais viáveis. 

PCT 100  R$        1.550,00  

23 
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO – Especificação: Pano para limpeza de 

chão, Alvejado, c/ bainhas costuradas, medindo 60 X 80 CM, macio e 

absorvente. Pacote com 05 unidades. 
PCT 25  R$           441,67  

24 

PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL 

CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80, COMPRIMENTO 28, 

LARGURA 28, ALTURA 81, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, MODELO 

COM TAMPA 

UND 4  R$             90,00  

25 

RODO 40 CM – Especificação: Rodo tamanho padrão 1,20m em madeira 

revestida em plástico, ponteira plástica rosqueável, base em borracha 

dupla resistente ao manuseio, medindo 40 cm. Rotulo ou corpo gravado c/ 

identificação do produto e marca do fabricante. 

UN 5  R$             30,83  

26 
SABÃO EM BARRA – Especificação: Sabão em barra,aspecto físico sólido, 

glicerinado. Pacote com 05 barras de 200g cada. (PRAZO 

DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES) 
PCT 20  R$           149,33  
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27 

SABÃO EM PÓ MULTIUSO – Especificação: Sabão em pó concentrado, 

fabricado com material de 1ª qualidade. Composição: Branqueadores 

opticos, enzimas para limpeza em geral. Embalagem de 500g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e registro 

na ANVISA. Quando da entrega o produto devera apresentar no mínimo 

80% do prazo de validade. 

UN 60  R$           230,00  

28 

SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO 1 L – Especificação: Sabonete 

liquido antisséptico para lavagem das mãos. Composição: Acido orto fenol 

sulfônico, resocrina, mentol, timol, tintura de zipiphus, álcool etílico a 50% e 

sabonete liquido. Rotulo c/ identificação do produto, marca do fabricante, 

data de validade e notificação ou registro na ANVISA. Quando da entrega o 

produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo de validade. Unidade 

de 1 litro. 

UN 60  R$        1.260,00  

29 

SACO DE 100 LITROS PARA LIXO DOMESTICO – Especificação: Saco 

plástico para acondicionamento de resíduos domiciliares, resistente, 

medindo 75 x 105, em polietileno reforçado com 7 microns de espessura. 

Pacote c/ 10 unidades. 

PCT 80  R$           722,67  

30 
SACO DE 30 LITROS PARA LIXO DOMESTICO – Especificação: Saco 

plástico para acondicionamento de resíduos domiciliares, resistente, em 

polietileno reforçado com 7 microns de espessura. Pacote c/ 10 unidades. 
PCT 80  R$           306,67  

31 
SODA CAUSTICA – Especificação:Tipo escama embalada em potes de 01 

kg, composta de hidróxido de sódio. 
UN 6  R$             70,60  

32 
VASSOURA DE PALHA – Especificação: Vassoura de palha com cerdas 

de fibra de sisal, com cabo de madeira com 1,20m. 
UN 5  R$             16,67  

33 
VASSOURA DE PÊLO – Especificação: Vassoura com cerdas de pelo 40 

cm: cabo em madeira reforçado, revestido com plástico, mínimo 1200 mm, 

ponteira plástica rosqueável, identificação do produto, marca do fabricante. 
UN 6  R$             56,80  

34 

BALDE COM ESPREMEDOR – Especificação: Balde com espremedor 

para mop, do tipo “doblô”, 30 litros, clip de fixação para haste. Sistema de 

espremedor com pressão superior. Dreno de escoamento de água suja. 

Divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde. Capacidade para 

12 e 18 litros. 

UN 1  R$           183,00  

35 
CABO PARA MOP – Especificação: Cabo para mop umido, material 

alumínio, comprimento 1,40, componentes: garra em polipropileno, cor 

azul, aplicação mop úmido, características adicionais trava para refis. 
UN 1  R$             29,67  

36 
REFIL MOP UMIDO – Especificação: Refil Mop umido (refil), ponta 

dobrada, 70% algodão 30% poliéster para limpeza de pisos em geral. 
UN 5  R$             88,33  

VALOR ESTIMATIVO TOTAL: 
R$    12.856,80 

(doze mil, 

oitocentos e 
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cinquenta e seis 

reais e oitenta 

centavos) 

 

 

 

 

GRUPO II – MATERIAL DE CONSUMO  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QUANT. 
VALOR 

ESTIMATIVO 

37 

AÇÚCAR REFINADO – Especificação: açúcar refinado, rápida 

dissolução, cor branca, composta por sacarose de cana-de-açúcar. 

Embalagem transparente em polietileno, com data de fabricação, 

informações do fabricante, numero do lote, data de vencimento e 

registro na ANVISA. Peso liquido de 1Kg. Quando da entrega o 

produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo de validade. 

Quando da entrega o produto devera apresentar no mínimo 80% do 

prazo de validade. Fardo com 30 pacotes e 1Kg. 

FRD 6  R$          516,00  

38 

AÇÚCAR REFINADO GRANULADO EM SACHÊS: Composição de 

origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para 

aplicação em bebidas quentes. Sachês com aprox. 5g. Caixa com 

1.000 sachês. 

CAIXA 3  R$          148,20  

39 

ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO – Especificação: Adoçante 

dietético liquido, a base de sacarina e ciclamato de sódio. 

Acondicionado em embalagem original de 100ml, c/ data de 

fabricação, informações do fabricante, numero do lote, data de 

vencimento e registro na ANVISA. Quando da entrega o produto 

devera apresentar no mínimo 80% do prazo de validade. Pacote com 

12 unidades. 

PCT 2  R$            58,33  

40 

BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE: Especificação: Biscoito 

amanteigado de leite, pacote de 400g. Embalagem resistente de 

plástico. 90% do produto deve estar com suas características físicas 

intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação 

nutricional por porção, ingredientes, data de fabricação, validade e 

lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega. 

UND 100  R$          803,33  

41 

BISCOITO SALGADO – Especificação: Biscoito salgado do 

tipo/equivalente ao “petit cracker”, pacote de 400g, com embalagem 

resistente de plástico. 90% do produto deve estar com suas 

características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá 

conter informação nutricional por porção, ingredientes, data de 

fabricação, validade e lote. Validade mínima de 6 meses a partir da 

data da entrega. 

UND 100  R$          466,67  
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42 

CAFÉ A VÁCUO – Especificação: Café torrado e moído, com aspecto 

homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábica, 

admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 20% 

de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível 

mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. 

Embalagem com data de fabricação, informações do fabricante, 

numero do lote, data de vencimento e registro na ABIC. Quando da 

entrega o produto devera apresentar no mínimo 80% do prazo de 

validade. Fardo c/ 10 pacotes de 250g. 

FRD 50  R$      3.066,67  

43 
COPO DESCARTÁVEL 50 ML – Especificação: Copo descartável, 

COR BRANCA, capacidade de 50ml, seguindo normas da ABNT 

CAIXA c/ 5000 UN 
CX 3  R$          231,15  

44 

COPO DESCARTAVÉL 200 ML – Especificação: Copo descartável, 

confeccionado com polipropileno, não tóxico, fabricado de acordo c/ a 

NBR 14.865, q/ deve constar na embalagem. No fundo do copo 

impresso em relevo devera constar o símbolo de reciclagem: triangulo 

com numero 5 interno ou PP. Pacote c/ 100 unidades. Caixa com 25 

pacotes. 

CX 12  R$      1.016,60  

45 

FÓSFORO – Especificação: Fosforo confeccionado em madeira de 1ª 

qualidade, acabamento perfeito com pontas abrasivas, medindo 

aproximadamente 6 cm de comprimento no total. Acondicionado em 

caixas resistentes contendo aproximadamente 40 palitos. 

Reembalados em pacotes com 10 caixas, de forma a garantir a 

integridade do produto ate seu uso. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência e qualidade. 

Fardo com 10 caixas. 

FRD 10  R$          141,00  

46 

MEXEDOR PLÁSTICO – Especificação: Mexedor plástico apropriado 

para bebidas quentes, tais como café, chá e similares, fabricado em 

material transparente com tamanho de 9cm e próprio para copos 

padrão de até 150ml. Atóxico e apropriado para contato com 

alimentos. Pacote com 500 unidades. 

PCT 10  R$          112,67  

VALOR ESTIMATIVO TOTAL: 

R$ 6.560,62 (seis 

mil, quinhentos e 

sessenta reais e 

sessenta e dois 

centavos) 
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GRUPO III – MATERIAL DE ESCRITÓRIO  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QUANT. 
VALOR 

ESTIMATIVO 

47 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 15 CM, tipo com ranhuras, travamento 

definitivo, Alta resistência, Material: Nylon , Cor: branca, Dimensões 

aproximadas: 151 x 3,65 mm. Pacote com 100 unidades. 
PCT 5  R$               82,48  

48 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 30 CM, tipo com ranhuras, travamento 

definitivo, alta resistência, Material: Nylon Cor: BRANCA, 

Dimensões aproximadas: 300 x 4,8 mm. Pacote com 100 unidades. 
PCT 5  R$            107,00  

49 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 40 CM, tipo com ranhuras, travamento 

definitivo, alta resistência, Material: Nylon Cor: BRANCA, 

Dimensões aproximadas: 400 x 4,8 mm. Pacote com 100 unidades. 
PCT 5  R$            129,17  

50 ALFINETE P/PAPEL P/MAPA N°1 C/50 UM. CX. 5  R$               26,00  

51 
Almofada para carimbo, nº03 na cor azul, material da caixa plástico, 

material da almofada esponja absorvente revestida em tecido na 

cor azul, tipo entintada, tampa em latão. 
UN. 5  R$               24,17  

52 
BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, DIMENSÃO 

APROXIMADA DE 38X50 NEON CORES. PACOTE CONTENDO 4 

BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA. 
PCT 30  R$            202,00  

53 
BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, DIMENSÃO 

APROXIMADA DE 76X76, NA COR AMARELO. PACOTE COM 

100 FOLHAS CADA. 
PCT 30  R$            301,83  

54 
Caixa para arquivar documentos em geral do tipo arquivo morto 

polionda, cor azul, em plástico pp corrugado opaco, com trava. 

Medidas aproximadas: c 350 x a 250 x l 130 (mm). 
UN. 100  R$            421,67  

55 
Caixa organizadora desmontável, em polionda, com pegadores e 

tampa, na cor azul. Medidas aproximadas: 37 X 28 X 21 cm 
UN. 20  R$            834,00  

56 
Caixa organizadora em polipropileno, com capacidade para 20 

litros, com tampa e travas. Medidas apoximadas: 42cm (C) x 28Cm 

(L) x 27cm (A). 
UN 5  R$            420,00  

57 

CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA, tipo comum, dígitos 

grandes, visor de cristal liquido com no mínimo 12 dígitos, contendo 

as 4 operações básicas, porcentagem, raiz quadrada, desligamento 

automático ou tecla off. Alimentação bateria/pilha. Incluindo 

bateria/pilha necessário para o funcionamento. 

UN. 5  R$            102,50  

58 
CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7ESCRITA FINA AZUL, CAIXA 

COM 50 UN. 
CX. 10  R$            416,67  
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59 
CANETA ESFEROGRÁFICA 07 ESCRITA FINA PRETA, CAIXA 

COM 50 UN. 
CX. 10  R$            416,67  

60 
CANETA ESFEROGRÁFICA 07 ESCRITA FINA VERMELHO, 

CAIXA COM 50 UN. 
CX. 5  R$            208,33  

61 

CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, com ponta chanfrada 

em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e 

cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para 

sublinhar e 4mm para destacar. de qualidade igual ou superior a 

marca piloto, CAIXA COM 12 UNIDADES, validade mínima de 11 

meses. 

CX. 5  R$            102,00  

62 
capa transparente rígido e fundo preto em pvc, com no mínimo 50 

unidades, 210cmX297cm 
PCT 1  R$               32,33  

63 CD GRAV. 700MB 80MIN BOX 50UN CX. 2  R$            161,67  

64 CLIPS (2/0) GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UN. CX. 30  R$               90,00  

65 CLIPS (6/0) GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UN. CX. 10  R$               45,17  

66 COLA BASTÃO 20G PAC/12 UN. PAC 10  R$            160,00  

67 COLA LÍQUIDA BRANCA 1KG UN. 2  R$               27,67  

68 COLCHETE P/ PAPEL N° 7 CAIXA COM 72 UN. CX. 30  R$            263,50  

69 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, CAIXA COM 12 UN. CX 2  R$               35,20  

70 DVD-R GRAVÁVEL 4.7GB BOX 50UN. CX. 2  R$            201,67  

71 
ENVELOPE PLASTICO PARA CD/DVD, CAPA 

TRANSPARENTES. PACOTE C/100 UN 
PCT 2  R$               44,67  

72 
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, 25mm, capacidade para 150 

folhas, preto, pacote com 50 unidades 
PCT 1  R$               22,32  

73 
Estilete largo com lâmina em aço inoxidável medindo 18mm, 

retrátil, trava e corpo plástico 
UNID. 15  R$               35,50  

74 
ETIQUETAS ADESIVA INK JET+LASER A4 14 UN POR FL CX. 

C/100FL 
UNID. 3  R$            195,15  

75 
ETIQUETAS ADESIVA INK JET+LASER A4 30 UN POR FL CX. 

C/100FL 
UNID. 20  R$         1.422,13  

76 
Extrator de grampos tipo espátula, fabricado em chapa de aço. 

Caixa com 12 UN. 
CX 2  R$               85,20  

77 FITA ADESIVA 12X40 UNID. 20  R$               24,67  
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78 FITA ADESIVA 45X45 UNID. 20  R$               76,13  

79 
Fita adesiva, tipo dupla face de alta aderência com largura 19 mm e 

comprimento 20 m, cor branca, aplicação multiuso. 
UNID. 5  R$               84,75  

80 FITA ADESIVA TIPO GOMADA, MATERIAL PAPEL KRAFT 50X50 UNID. 30  R$            500,00  

81 GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES CX. 3  R$               32,50  

82 
Grampeador médio de mesa, grampo tipo 26/6, com capacidade 

para até 25 folhas, corpo de metal, base emborrachada e bigorna 

de duas funções. 
UNID. 15  R$            287,50  

83 
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA C/ 

5.000 UN 
CX. 20  R$            120,67  

84 
GRAMPO PLASTICO, DIMENSÕES. 195 x 07 x 58 mm, PACOTE 

DE COM 50 UNIDADES 
PCT 5  R$               62,67  

85 
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/13, GALVANIZADO, Caixa 

C/ 1.000 un. 
CX. 2  R$               19,67  

86 

LÁPIS PRETO, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 

GRAFITE PRETO Nº 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO 

SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 

BORRACHA APAGADORA. CAIXA com 72 UND. 

CX. 1  R$               51,60  

87 
LAPISEIRA, corpo de metal, em cores sortidas, com prendedor em 

metal, borracha apagadora, ponta 0.7m de melhor qualidade. 

CAIXA COM 12 unid. 
CX. 2  R$            219,60  

88 
liga elástica, material látex, cor amarela, tamanho n. 18, 1ª 

qualidade. PACOTE COM 100 GRAMAS. 
PCT 15  R$               52,75  

89 
Livro protocolo de correspondência 1/4 com capa dura, medindo 

aproximadamente 150x220 mm e com aproximadamente 100 

folhas. 
UNID 5  R$               43,67  

90 Papel 180g 210x297 couchê sem brilho PT 50 FL PCT 100  R$         1.280,00  

91 

PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATO A4, DIMENSÕES 210X297 

MM, GRAMATURA 75G/M², 100% BRANCO, com selo de 

certificação Cerflor, PARA USO FRENTE E VERSO EM 

IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA. PACOTE COM 500 

FOLHAS. CAIXA COM 10 UNID. 

CX. 20  R$         4.213,33  

92 
Papel embrulho Kraft 110g, dimensões 0,60x100 metros. Unidade 

de fornecimento: Bobina 
BOBINA 2  R$            290,00  
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93 

PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, 

LARGURA 280, ALTURA 350, LOMBADA 85, COR AZUL, 

PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS COM DOIS FUROS. 

UNID. 30  R$            245,00  

94 
PASTA CATALAGO, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 

ALTA QUALIDADE, CAPACIDADE 40 FLS PLÁSTICAS. 
UNID 10  R$            236,00  

95 

Perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas 

na cor preta, manual, tamanho grande, para dois furos simultâneos, 

(tipo central), com capacidade para perfurar 30 folhas de papéis de 

uma só vez (papel 75g/m2), com depósito para as sobras. 

Un. 20  R$            640,00  

96 
PINCEL ATÔMICO, (marcador permanente), confeccionado em 

material em material plástico, descartável, na cor azul, com 

validade mínima de 1 ano. CAIXA COM 12 UNIDADES 
CX 5  R$            170,57  

97 
Pincel para quadro branco magnético, em material plástico, 

descartável, na cor azul, com validade mínima de 01 (um) ano. 

Caixa com 12 (doze) unidades. 
CX 5  R$            258,10  

98 
Pincel para quadro branco magnético, em material plástico, 

descartável, na cor preta, com validade mínima de 01 (um) ano. 

Caixa com 12 (doze) unidades. 
CX 5  R$            258,10  

99 
Pincel para quadro branco magnético, em material plástico, 

descartável, na cor vermelha, com validade mínima de 01 (um) ano. 

Caixa com 12 (doze) unidades. 
CX 5  R$            258,10  

100 

QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E CANTOS 

ARREDONDADOS, SUPERFÍCIE DE SECAGEM RÁPIDA, PORTA 

MARCADOR E APAGADOR, DIMENSÃO APROXIMADA DE 

120X90 CM. 

UNID. 2  R$            296,67  

101 
RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM ESCALA DE 30 CM, 

TRANSPARENTE E CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR 

SEGURANÇA. 
UNID 20  R$               20,33  

102 
Tesoura para uso geral, 21cm, com lâmina em aço inox e cabo em 

polipropileno. 
UNID 10  R$               83,00  

103 
UMECTANTE - para os dedos (molha dedo) em pasta, com estojo 

plástico 12 g 
UNID. 5  R$               16,50  

VALOR ESTIMATIVO TOTAL: 

R$  16.458,51 

dezesseis mil, 

quatrocentos e 

cinquenta e oito 

reais e cinquenta 

e um centavos 
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Obs.: Havendo divergências entre as especificações deste anexo e a do sistema, 
prevalecerão a deste anexo. 

4.1. Os itens serão adquiridos seguindo as especificações deste Termo de Referência, 
devendo atender minuciosamente todas as descrições. 

 

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

5.1. Quanto à entrega: 

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue de forma parcelada em conformidade 
com as especificações estabelecidas neste instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, 
contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, no 
Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE, localizado na Rua Dona 
Leopoldina, nº 935 – Centro – Fortaleza – Ce., CEP. 60.110-010, nos horários e dias 
da semana de 9:00 h ás 12:00 h e 13:00 h as 15:00 h, de segunda a sexta-feira. 

5.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
5.2. Quanto ao recebimento: 

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela contratante. 

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após 
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as 
condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais 
pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias, contados da 
data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da 
contratação, mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada. 

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para 
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a 
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de 
descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 
comprovantes: 

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal. 

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer 
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta 
documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de 
sua autenticidade. 
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7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 
3.1.20.01.00 (materiais de expediente) e 3.1.20.02.00 (materiais de higiene e 
consumo).  

 

8. OBRIGAÇÕES 
8.1. DA CONTRATANTE 
8.1.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
8.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
8.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas; 
8.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada mediante apresentação das Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 
8.1.5. Fornecer o material objeto do Contrato de conformidade com as condições e 
prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certame; 
8.1.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 
apontadas pela Contratante; 
8.1.7. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas 

neste contrato. 

8.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 
 
8.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
8.2.1. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e 
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; 
8.2.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Licitação; 
8.2.3 Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
8.2.4. Zelar pela perfeita execução do Contrato; 
8.2.5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contidas no Termo de Referência; 
8.2.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CRA-CE ou a terceiros, provocados 
por negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos 
envolvidos na execução do objeto; 
8.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem 
de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados 
no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
8.2.8. Fornecer o material objeto do Contrato de conformidade com as condições e 
prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certame; 
8.2.9. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
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apontadas pela CONTRATANTE; 
 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem 
prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades: 

9.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir: 

a. Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução 
do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho 
ou instrumento equivalente. 

b. Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução 
do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de 
empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a 
aplicação da multa prevista na alínea anterior. 

c. Multa diária de 0,1% (um décimo por cento), sobre o valor da nota de empenho 
ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas 
contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento), em caso de reincidência. 

a. Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de 
desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela 
contratante. 

9.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Superintendente 
Raphael Herbster Martins, CRA-CE 9233, especialmente designado para este fim pela 
contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
doravante denominado simplesmente de GESTOR. 

 

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO 

11.1. O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

11.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do 
parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.2. A execução do contrato terá início após a assinatura. 

  

 
 
____________________________ 
Adm. RAPHAEL HERBSTER MARTINS 
Superintendente do CRA-CE 
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ANEXO II – MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO Nº _______/______ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 
(O)A_______________________
_________E (O)  
A_________________________
_______, ABAIXO 
QUALIFICADOS, PARA O FIM 
QUE NELE SE DECLARA. 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO/CEARÁ, situada(o) na 
______________________, inscrita(o) no CNPJ sob o nº __________________, 
doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo 
_________________________________, (nacionalidade), portador da Carteira de 
Identidade nº _____________, e do CPF nº __________________, residente e 
domiciliada(o) em (Município - UF), na ____________________________________, e 
a ___________________________________, com sede na 
_________________________________, CEP: ___________, Fone: 
______________, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº __________________, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo __________________, 
(nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº _____________, e do CPF nº 
__________________, residente e domiciliada(o) em (Município - UF), na 
____________________________________, têm entre si justa e acordada a 
celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1.O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 
____/2019, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 
8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao 
cumprimento de seu objeto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA 

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão 
Eletrônico nº  _____/2019, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais 
constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

3.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de 
_____________________________________, de acordo com as especificações e 
quantitativos  previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da 
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CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 

4.1. A entrega do objeto dar-se-á sob a forma ______________________, nos termos 
estabelecidos na Cláusula Décima do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 
5.1. O preço contratual global importa na quantia de R$ 
_________(_______________). 
5.2. O preço é fixo e irreajustável. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias, contados da 
data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da 
contratação, mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada. 
6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para 
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a 
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 
6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de 
descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 
6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 
comprovantes: 
6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), 
FUNo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos 

recursos:_______________. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

8.1. O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua 
publicação, na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze)meses, contado a partir 
do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

9.1. Quanto à entrega: 
9.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue parcelado em conformidade com as 
especificações estabelecidas neste instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, contado a 
partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, no Conselho Regional 
de Administração do Ceará - CRA-CE, localizado na rua Dona Leopoldina, nº 935 – 
Centro – Fortaleza – Ce., CEP. 60.110-010, nos horários e dias da semana de 9:00 h 
ás 12:00 h e 13:00 h as 15:00 h, de segunda a sexta-feira. 
9.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
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justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
9.2. Quanto ao recebimento: 

9.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela contratante. 

9.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após 
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as 
condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais 
pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e 
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; 
10.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Licitação; 
10.3 Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
10.4. Zelar pela perfeita execução do Contrato; 
10.5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contidas no Termo de Referência; 
10.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CRA-CE ou a terceiros, provocados 
por negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos 
envolvidos na execução do objeto; 
10.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem 
de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados 
no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
10.8. Fornecer o material objeto do Contrato de conformidade com as condições e 
prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certame; 
10.9. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
apontadas pela CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
11.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
11.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas; 
11.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 
11.1.5. Fornecer o material objeto do Contrato de conformidade com as condições e 
prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
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certame; 
11.1.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 
apontadas pela Contratante; 
11.1.7. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas 

neste contrato. 

11.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNA  – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por 

_____________________________, matrícula nº ______________, especialmente 

designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTORA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, 

sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades: 

13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir: 

a) Multa  diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução 

do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de 

empenho  ou instrumento equivalente. 

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução 

do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor  da nota de 

empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a 

aplicação da multa prevista na alínea anterior. 

c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho 
ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas 
contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência. 

a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 
desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela 
CONTRATANTE. 
13.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais. 
13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na 
forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos 
motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua 
rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo 
diploma legal. 

14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, 
mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões 
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decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem 
que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  –  DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, para 
dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem 
ser resolvidas na esfera administrativa. 

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado 
pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, 
vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

Local e data 

 

(nome do representante)                                      (nome do representante) 

CONTRATANTE                                                    CONTRATADO(A) 

 

Testemunhas: 

 

(nome da testemunha 1)                                                  (nome da testemunha 2) 

RG:                                                                              RG: 

CPF:                                                                            CPF: 

 

 

 


