
ESTADO DA
CAMARA MUN量CI PAL DE PATOS
CASA几J ⅤENAL LUcI O DE SOUSA

Comi ss登o de Preg鉦)

EDⅢAL関P取圏G五〇取ES圏NC払L NO.  0000宣俄0竃0

A Camara Muni ci pal  de Pat os,  Est ado da Paraf oa,  Casa J uvenal  Luci o de Sousa,  at raV5s da Pregoei ra
Of roi al ,  desi gnada por por雌竜a,  t oma PhbHoo que sera real i zada l i ci t ap叙o na modal i dade PREGÅo,  do

t i po MENOR PRECO POR I TEM,  q鵬bbedeceねds di a叩si 亨6es da Lei  Federal  nO 10. 520,  de

17/0 1/2002,  e SuaS al t erapdes a重光cando -  Se,  Subsi di ari anent e,  nO COuber,  a Lei  8. 666,  de 2 1/06/93 e LC

NO 123/2006,  LC 147/2014 e LC NO 155/2016,  DECRETO MUNI C皿AL DE PATOS NO OO46/2005,

COm Suas al t erapdes e dem壷s exi g台nci as dest e Edi t al .

. 　　Recebi 血ent o dus envel opes ds O8: 30 hora§  do di a 19 de maroo de 2020:

' 　　　Sess盃o de C富edenci ament o:  aS O8: 30 horas do di a 19 de marco de 2020:

. 　　Sessao de Abert ura da Pmpost a: 霊ogo a segui r  ao Credenci amen o.

LOCAL DA LI CFTACÅo:  Sal a de re血6es do Predi o C盆mara Muni ci pal  de Pat os,  R脚Hoねci o

Nob嘉鍵もS句B料Ⅲo Bel o H〇五乙o虹t e, 櫨合筑a ci d料ぬめP凄めS.

重.  DO ORJ ETO
l 工O o勘et o da present e l i ci t ap叙o consi st e na Aqui si 9叙o parcel a血de mat eri al  de l i mpeza e hi gi ene,

des血adas ds at i vi dades da C怠mara Muni ci pal  de Pat os/PB,  OOnf ome edi t al  e seus anexos.

L2.  Os val ores e quant i dades aqui  est i mados apenas uma es血融i va de gast o,  naO POdendo ser

exi gi da,  nem conSi derada,  comO Val or para pagament o mi ni no.  Tal  est i mat i va podef a sof rer acrdsci mos
ou supress6es sem que i sso j ust i f i que mot i vo para qual quer i nde正己apf b ao噂udi cat 証o.

2. 皿AS COND葵( 〕6ES PA弘PARⅢC皿ACÅ0

2・ 1・ Pod敬あp華顧劇e Pr拷あ,  n徴○ ○ n概9ああ呼磁場競捌記,  0官血朗轍通osめ難弧陣O厳温血蓄膿章e那
seu obj ct o,  emPreSas i ndi vi duai s,  soCi edades comerci al s e ci vi s,  regul ame皿t e eSt abel eci das nest e pal s,

que sgj am naci onai s e que at enderem a t odas as exi g台nci as,  i ncl usi ve quant o a docunent a肇高

const ant es dest e Edi t al  e seus anexos.

2. 2.  -  Sera vedada a part i ci pa確O de empresas que:

a)  Decl aradas i ni d6neas por at o do Poder Pf 血l i co.  Caso pa血ci pe do processo Hci t at 6ri o,  est a血s可ei t a

ds penal i dades previ st as no art .  97 da l ei  nO 8. 666俳,  POr f or9a do di spost o no paragraf o血i co do

皿e孤o a誼go;

b)  -  Sob Processo de f al 怠nci a,  ∞nCOrdat a ou i nsol v釦ci a ci vi l ;

C)  -  Enquadradas nas di aposi 95es do art i go 9O da Lei  Federal  nO 8. 666/93 e suas al t erapdes post eri ores;

d)  -  Est rangei ras que nf b f unci onem no Pai s;

さ)  -  C○ ○ p頃かi v雅;

D -  Que est 匂am ∞m O Di rei t o de l i ci t ar  e oon億at ar com a Admi ni st ra9釦o Pdbl i ca,  Di ret a ou i ndi ret a,

Federal ,  Est ed哩Di st r i t al  ou Muni ci pal  Suspenso;

g)  -  Que est 匂am reuni das em cons6rci o ou col i gap獄o;

h)  Empresas c9nS。t ui das ∞m O meSmO of 蒔t o e da qual  part i ci pe s6ci os e/ou admi ni st radores de

empresas ant enorment e decl aradas i ni d6neas,  nOS t onOS do art .  46,  da Lei  nO 8443/92,  desde que a

∞nst i 請i 9f b da soci edade t enha o∞rri do ap6s apl i ca9叙o da ref eri da san軸o e no prazo de sua vi genci a;
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020 
 
1-Introdução e base legal 
 
1.A elaboração deste Termo de Referência está de acordo com o estabelecido pela Lei nº 10.520 de 
17.07.2002. 
   
2- Do objeto        
2.1. Aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, destinadas às atividades da Câmara 
Municipal de Patos/PB, conforme edital e seus anexos, conforme especificações a seguir: 
 
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT 

1 Ácido Muriático, embalagem de 01 litro, liquido, composto de HCL + H20, incolor, 
para limpeza em geral. 

und 1000 

2 Água sanitária, embalagem de 01 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito de 
sódio ou cálcio, 2%PP a 2,5%PP. 

und 3000 

3 Álcool etílico, embalagem de 500ml,  com teor alcoólico a 70%, líquido.  und 500 

4 Álcool etílico, embalagem de 500ml, com teor alcoólico entre 95,1 a 96 GL, 
VOL/VOL ou 92,6 a 93,8 INPM P/P A 15graus centígrados, em gel.  

und 1200 

5 Balde plástico, com aro,  sem tampa capacidade de 10 litros und 70 

6 Balde plástico, para lixo, com tampa com capacidade de 100 litros. und 10 

7 Balde plástico, para lixo, com tampa  e pedal com capacidade 10 litros.  und 30 

8 Balde plástico para lixo telado und 50 

9 Cera liquida 750ml und 120 

10 Copo descartável para agua 180ml pct 2500 

11 Copo descartável para cafe  pct 1200 

12 Desinfetante, embalagem de 02 litros, categoria básica restrita ao uso puro, principio 
ativo orto-benzil para-clorofenol, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de 
eucalipto,essência, corante e outras substancias químicas permitidas, composição 
aromática lavanda, acondicionado em frasco plástico. 

und 1300 

13 Desodorizador de ar ambiental, aerosol, floral, propano e butano, frasco de 
Aluminio. Embalagem 240g 

und 600 

14 Detergente liquido, embalagem de 01 litro, principio ativo linear alquilbenzeno, 
sulfonado de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não ônicos, 
coadjuvante, reservantes, sequestrante, espessante, rangancias e outras substancias 
químicas permitidas,teor de ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1% P/P, 
composição aromática neutro, acondicionado em frasco plástico. 

und 500 

15 Escova para lavar vaso  sanitário com cabo de plástico resistente e fios de nylon    
              

und 60 

16 Escola para limpeza em geral cerdas nylon und 40 

17 Esponja de aço composto de aço Carbono, embalagem plástica com 08 unidades  saco 150 

18 Esponja para limpeza, tipo dupla face, Med.102x69x28mm, com formato retangular, 
com bactericida 

und 150 

19 Filtro de papel duplo, costurado, resistente, com micro furos, para filtrar café, 
tamanho 103, pacote com 40 unidades      

pct 60 

20 Flanela pra limpeza maço 120 
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21 Fósforo – maço com 10 caixinhas  maço 80 

22 Guardanapo, embalagem com100 und, papel 20x23x 20x50.  und 200 

23 Inseticida aerossol frasco 300ml und 40 

24 Limpa moveis, emulsão aquosa cremosa, perfumado, para superfície em geral 
(exceto piso), composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante, 
sequestrante perfumado e água, embalado em frasco plástico.  

und 70 

25 Limpador de vidro, embalagem plástica com 500ml, principio ativo butil etil-ter-
tripolifosfato de sódio ingrediente ativo e tanol 14%, composição básica butil, etil, 
enterotripolifosfato, com validade até 12 meses, cor azul, com gatilho.  

und 250 

26 Limpador multiuso embalagem plástica 500ml und 120 

27 Luva para Limpeza, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho G, com 
superfície externa forrada antiderrapante 

par 80 

28 Luva para Limpeza, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho XG, 
com superfície externa forrada antiderrapante 

par 30 

29 Óleo de peroba, frasco plásticos 200ml und 50 

30 Naftalina, embalagem com 50g.  und 200 

31 Pá para lixo em plástico média und. 120 

32 Pano de chão para Limpeza, Medindo 74x45cm, Saco Alvejado, Algodão. und 120 

33 Pano de prato, para  Copa e Cozinha, de Aagodão, med. 46x69mm, branco e  sem 
estampas 

und 40 

34 Papel higiênico, embalagem com 04 rolos, medindo 30mx10m, Perfumado, 100% 
fibras celulósicas, com folhas simples, grofado, picotado, com extrato de algodão, 
na cor branca. 

pct 600 

35 Papel toalha, formato crepado, Interfolhas, com 2 dobras, med.23x27cm, impureza 
máxima 15MM²/M², conforme norma TAPPI T437 OM-90, alvuras superior 70%, 
conforme norma,absorção máxima 70s, cor branca, embalagem com 1000 folhas 

pct 500 

36 Pastilha sanitária (tablete para sanificação), composto de cloro, para sanificação da 
membrana de osmose reversa em tec, código ZWCL01F50, embalado em caixinha 
com 1 unidade 

und 400 

37 Polidor de alumínio , embalagem de 500ml, aplicação:limpeza e polimentos de 
talheres, baixelas e alumínio em geral.; forma: líquida. 

und 50 

38 Plastico Filme em PVC transparente esticável para alimentos com 40cm largura rolos 20 

39 Querosene, embalagem de 1litro.  und 100 

40 Rodo de borracha, com 40cm, com suporte em plástico com cabo madeira. und 120 

41 Sabão em pó de boa qualidade, embalagem de 500 gramas,  para lavagem de roupas, 
e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 336/99), (port.15/88) do 
MS.      

und 220 

42 Sabão líquido, Embalagem de 1litro, concentrado, neutro, para limpeza pesada, 
fragrâncias diversas. 

und 150 

43 Sabão em Barra, de 1KG, composição básica carbonato de sódio, dióxido de titânio, 
glicerina, corante e outras substâncias químicas permitidas, especificações PH 
1%=11,5 Maximo, alcalinidade livre: Maximo 0,5%P/P, de glicerina, na cor 
amarela, embalado em saco plástico, e suas condições deverão estar de acordo com 
a EB 56/54 da ABNT.   

unid 70 

44 Sabonete em barra, glicerinado higiene pessoal, a cores, fragrâncias diversas, 
acondicionado em pacote, pesando 90gr. 

und 120 

45 Saco para lixo doméstico, de polietileno, com capacidade de 30 litros, na cor preta, 
capacidade 5kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 
9191.  

pacote 
com 100 
unidades 

70 

46 Saco para lixo doméstico, de polietileno, com capacidade de 50 litros, suas 
condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191.  

pacote 
com 100 

70 
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unidades 

47 Sacolas de polietileno plásticas com capacidade para 15 lt,  kg 70 

48 Sacolas de polietileno plásticas com capacidade para 30 lt kg 70 

49 Sacolas de polietileno plásticas com capacidade para 50 lt kg 50 

50 Soda Caustica, tipo escama, embalada em potes de 300 gramas, composta de 
hidróxido de sódio.  

und 50 

51 Vassoura de palha sem cabo und. 100 

52 Vassoura de agave und. 120 

53 Vassoura de nylon und. 200 

 
3 - Estimativa de Consumo; 
1 As quantidades aqui elencadas é apenas uma estimativa de consumo, não podendo ser exigida, 
nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou 
supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário. 
 
4 – Das Obrigações da Contratada 
 1-Entregar de forma sistemática e periódica, em até 02 (dois) dias, a contar da requisição, sempre de 
boa qualidade, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante 
requisição, devidamente assinadas pelo Setor competente. 
2. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por escrito da CMP. 
3. Entregar os produtos na sede da CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, dentro do prazo de 
validade do respectivo produto. 
4. Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o pagamento de taxas e 
emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à 
locação, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e 
dos documentos a ele relativos, se necessário; 
5. Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou 
de dolo na execução do contrato; 
6. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação e normas vigente e 
exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso 
ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas exigíveis do 
Município; 
7. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos produtos que não 
atendam ao especificado; 
7.1. Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 72 (setenta e duas), horas, 
contado do recebimento; 
8. Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou 
que impossibilite assumir o estabelecido, sempre que o contratado não atender a convocação, é 
facultado a Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, 
observando a ordem de sucessão, para fazê-lo em igual período; 
9. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à 
Administração o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados; 
10. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
1. Conferir o produto, embora a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável pela qualidade 
do produto confeccionado nas condições especificadas; 
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2. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso; 
3.  Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado; 
4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 
5.  Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias; 
6. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, 
desde que atendidas as formalidades pactuadas; 
7. Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do 
especificado no Contrato; 
8. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel comprimento do contrato. 
 
6-Validade da Proposta 
A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 
 
7-Da Execução, Forma de Pagamento e entrega 
1. Os produtos/mercadorias serão fornecidos através de AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO, 02(dois) dias, a contar do recebimento do pedido, em acordo com as 
especificações e condições de registro determinadas pelos órgãos competentes. 

2. A Contratante designará servidor para recebimento do produto, cujo objetivo será a conferência 
deste com as especificações, contidas na proposta, caso as disposições acima citadas não forem 
cumpridas, a comissão rejeitará o recebimento do mesmo. 
3. O produto fornecido pela empresa vencedora estará sujeito a aceitação pela Contratante, ao qual 
caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado no Edital. 
4. Os produtos/mercadorias deverão ter padrão referenciado, sem ocorrência de problemas, 
relacionados à qualidade dos mesmos. 

5. O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada 
pelo Setor Competente. 

6. O valor correspondente será depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de 
Ordem Bancária ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da CAMARA MUNICIPAL 
DE PATOS-PB. 

7. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive a 
apresentação da comprovação da entrega das mercadorias. 

 
 
 
 

 
JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA 

Diretor Geral 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020 
ANEXO II– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA, DE QUE  TRATA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE SETEMBRO 
DE 2009 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
A 
Pregoeira da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PATOS/PB  

 
................................ (Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de .......................(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) 
doravante denominado ....................(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 4.4. letra “h” do 
Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020 foi 
elaborada de maneira independente............................ (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 00001/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020  quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
00001/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
00001/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS antes da abertura oficial das propostas; e  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020 
 

Objeto: Aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, destinadas às atividades da 
Câmara Municipal de Patos/PB. 
 
Os dados da empresa: 
Razão Social ________________________________________________________ 
CNPJ (MF) nº ________________________________________________________ 
Inscrição Estadual nº __________________________________________________ 
Endereço ___________________________________________________________ 
Fone _____________________________________Fax ___________________________ 
CEP ______________  Cidade ___________________ Estado ______________________ 
BANCO________________AGÊNCIA_________ C/ CORRENTE_____________________ 
 
Em atendimento ao solicitado no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020, informamos a 
seguir os nossos preços. 
 

Nº OBJETO  
MARCA/MOD

ELO 

UND QUANT. VL. 
UNITARIO 

VL.TOTAL 

       
       
       
       

Valor Global da Proposta: 
Validade da proposta: 
Prazo entrega: 
 
Declaro de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos diretos e indiretos, demais 
encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, frete, seguros e demais despesas com transporte até o 
destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 
objeto da presente licitação. 
Declaro que tem total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus 
anexos. 
  
 
Cidade – UF, ____de _____ de ____ 
 
 
Responsável Legal 
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ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS 
REQUISITOS 
 
A empresa _______________________________________, CNPJ nº _______________________, 
sediada __________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
00001/2020.  
 
Local e data,  
 
 
 

__________________________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante Legal 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2020 
A 
Pregoeira da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PATOS   

 
PROPONENTE 
CNPJ 
   
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, 
da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso 
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu 
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e 
nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na 
condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 
   
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na 
licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não 
haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente 
licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de 
informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de 
idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando 
civil e criminalmente pela presente afirmação. 
   
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento 
convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo 
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 
 
  
Local e Data. 
  

__________________________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

A 
Pregoeira da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PATOS   

 
 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, para fins de 
participação no Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 00001/2020, por intermédio de 
seu representante legal, o (a) Sr (a). __________________________________, portador (a) da Carteira 
de Identidade nº ______________(órgão expedidor:___________ e do CPF nº _________________,  
DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação 
vigente. 
 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de_______ 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO CMP Nº                /2020 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - 
ESTADO DA PARAÍBA E A EMPRESA xxxxxxxxxxx.                      
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no C.N.P.J. sob o nº  09.309.618/0001-02 , com sede na  Rua: Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos – PB  
CEP:58.700-060, neste ato representada por sua Presidente  Valtide Paulino Santos, CPF nº xxxxxx e RG nº 
xxxxx, residente a Rua xxxxxxxxxxx, Patos -PB, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 
.........................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. ....................., com sede na 
Rua/Domicílio..............., n°. ....., em..............................., representada por  ...........,  doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, a serem realizados na forma de execução indireta, 
mediante cláusulas e condições a seguir, tudo de acordo com o Processo licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL  Nº 00001/2020. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a Aquisição parcelada de 
material de limpeza e higiene, destinadas às atividades da Câmara Municipal de Patos/PB. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As aquisições obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do 
Pregão Presencial nº 00001/2020, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada em 
.../.../2020, e dirigida ao Contratante, contendo os valores dos produtos, independentemente de transcrição, fazem 
parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO   - A presente contratação tem o valor estimado anual de R$ _________ 
(_________________________________________________). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A mencionada quantia é apenas uma estimativa de gasto, não podendo ser 
exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou 
supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao CONTRATADO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO;  É facultado ao CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos ou supressões 
nas quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da 
contratação, nas mesmas condições propostas, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, observando-
se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO -  A contratada terá deverá fornecer os produtos de 
acordo com as cláusulas contratuais, as especificações e recomendações do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
00001/2020, conforme consta anexo I do edital, após receber a autorização de Fornecimento de CAMARA 
MUNICIPAL DE PATOS-PB. 
 
PARAGRAFO ÚNICO - Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 
escrito da CMP. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO CRITÉRIO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO DO CONTRATO. 
1. Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser promovida revisão do 
preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da 
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de 
demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea 
“d”, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO, FATURAMENTO E DO PAGAMENTO  
 
1. Os produtos serão fornecidos através de AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, de 02(dois) dias, a 
contar do recebimento do pedido, em acordo com as especificações e condições de registro determinadas pelos 
órgãos competentes. 

2. A Contratante designará servidor para recebimento do produto, cujo objetivo será a conferência deste com 
as especificações, contidas na proposta, caso as disposições acima citadas não forem cumpridas, a comissão 
rejeitará o recebimento do mesmo. 
3. O produto fornecido pela empresa vencedora estará sujeito a aceitação pela Contratante, ao qual caberá o 
direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado no Edital. 
4. Os produtos/mercadorias deverão ter padrão referenciado, sem ocorrência de problemas, relacionados à 
qualidade dos mesmos. 

5. O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor 
Competente. 

6. O valor correspondente será depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem 
Bancária ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB. 

7. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive a apresentação da 
comprovação da entrega das mercadorias. 
 
8.O valor correspondente será depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária ou 
através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. 
 
9.  Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive a apresentação do 
Demonstrativo dos serviços executados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à 
CONTRATADA às importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que porventura tiver dado causa. 
 
CLÁUSULA SÉXTA - DA VIGÊNCIA -  O presente Contrato terá o prazo de validade restrito até 31 de 
Dezembro de 2020, a contar da data da assinatura deste termo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da execução do 
contrato correrão à conta dos recursos serão oriundos do Orçamento de Anual de 2020, s 
 
 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Constituem obrigações da 
CONTRATADA: 
1. Entregar de forma sistemática e periódica, em até 02 (dois) dias, a contar da requisição, sempre de boa 
qualidade, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição, 
devidamente assinadas pelo Setor competente. 
2. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por escrito da CMP. 
3. Entregar os produtos na sede da CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, dentro do prazo de validade 
do respectivo produto. 
4. Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, 
seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à locação, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário; 
5. Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou de dolo na 
execução do contrato; 
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6. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação e normas vigente e exigências 
editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for 
aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas exigíveis do Município; 
7. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos produtos que não atendam 
ao especificado; 
7.1. Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 72 (setenta e duas), horas, contado do 
recebimento; 
8. Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que 
impossibilite assumir o estabelecido, sempre que o contratado não atender a convocação, é facultado a 
Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observando a ordem de 
sucessão, para fazê-lo em igual período; 
9. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Administração o 
direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados; 
10.Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO- Não será permitido a transferência a terceiros das obrigações prevista neste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE-  
1.Conferir o produto, embora a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável pela qualidade do produto 
a ser entregue nas condições especificadas; 
2. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper imediatamente o 
fornecimento, se for o caso; 
3.  Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado; 
4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 
5.  Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias; 
6. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que 
atendidas as formalidades pactuadas; 
7. Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do especificado no 
Contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO 1- A execução 
das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, será 
acompanhada por um representante do CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser 
oportunamente indicado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização do CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou terceiros na execução do fornecimento objeto do presente 
Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, bem como o 
atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas condições especificadas neste edital e anexos, 
caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções. 
2. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da inexecução total ou parcial do 
fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se seguem: 
a) Advertência; nos seguintes casos; 
a.1. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, quando a 
contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecimento do objeto do presente compromisso, com desrespeito 
aos prazos estabelecidos no termo referido na cláusula décima nona; 
§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, mesmo que em 
obrigações pertinentes a contratos acessórios de Fornecimentos diferentes, a multa a ser aplicada será de 1% do 
valor do contrato por dia de atraso. 
c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, 
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e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes, quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
3. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra “a”, será aplicada pela administração do 
órgão recebedor do Fornecimento prestado, de ofício e mediante proposta do responsável pelo acompanhamento 
da execução do contrato. 
4. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são de competência da Camara 
Municipal de Patos-PB, concedida à defesa do compromissário prestar o Fornecimento no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista. 
5. A multa prevista na cláusula décima nona, letra “b” será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas 
seguintes hipóteses: 
a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 20% (vinte por cento) do 
valor total do compromisso; 
b) O Fornecimento executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez por cento) do valor total 
do compromisso de Fornecimento. 
c) O Fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido sujeitará o CONTRATADO 
à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total estimado para o presente Fornecimento, por dia de 
atraso no cumprimento do estabelecido. 
6 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo 
assegurado ao particular o direito a contraditória e ampla defesa, com todos os meios a eles imanentes. 
19.7 As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, bem como não eximem o 
compromissário executor da plena execução dos Fornecimentos solicitados. 
7.1 As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante da Administração 
(gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 
8 Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste compromisso. 
9 O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de referência do Fornecimento, a 
que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou se o mesmo estiver denegado. 
10 Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado diretamente do CONTRATADO 
que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da notificação. 
11. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a XVIII e parágrafo único do art. 
78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e receber 
a nota de empenho no prazo de 03 (três) dias úteis, após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso 
fortuito ou força maior devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO- O contrato só poderá ser 
alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  
1 O contrato originado da presente licitação, poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 
80 da Lei nº 8.666/93, nas seguintes formas: 
 I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
 II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
 
 III – judicial, nos termos da legislação. 
 2 A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS 
CASA JUVENAL LÚCIO DE SOUSA 

Comissão de Pregão 
 

33 
 

competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços executados. 
3. Constituem motivos para rescisão dos contratos: 
3.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, planos de 
trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 
3.2 Atraso não justificado na execução do contrato; 
3.3 Paralisação da execução do contrato sem justa causa ou prévia comunicação ao contratante; 
3.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 
3.5 A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
3.6 A dissolução da sociedade; 
3.7 Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a contratante poderá promover a 
rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, que acontecerá com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;  
3.8 A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o 
decurso do prazo determinado no item anterior; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO- Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, são assegurados à Administração os 
direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal e, em sendo amigável, esta deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO-  De conformidade com o disposto no art. 61, § 1º da 
Lei nº 8.666/93, o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da CÃMARA 
MUNICIPAL DE PATOS. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO FORO- As partes contratantes elegem o foro da comarca da cidade de 
PATOS-PB, no Estado da Paraíba, para dirimir eventuais questões relacionadas com este Contrato, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo lavrado em duas vias de igual teor e forma, o qual, depois de 
lido e achado conforme será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo. 
 

PATOS - PB, ___ de _____________ de 2020. 
 

CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB 
CONTRATANTE 

 

 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 
_________________________________ 
Nome: 
CPF: 

_________________________________ 
Nome: 
CPF 

 

 


