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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2014 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G ESTÃO – SEPLOG 
CNPJ Nº. 13.128.780/0044-31 

PROCESSO N° 13.253/2014 

SETOR Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLOG 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, 

à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei Municipal nº 4.500 de 28 de 

fevereiro de 2014, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e 

Lei Complementar nº 119 de 07 de fevereiro de 2013,  bem como os 

Decretos Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 4.34 2 todos de 04 de junho 

de 2013 e Decreto nº 4.769 de 27 de março de 2014 e Decreto Municipal 

nº 4.988 de 27 de agosto de 2014. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de higiene e limpeza 
II. 

 
 DIA HORÁRIO 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 03/10/2014 09h00min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS  07/10/2014 09h00min 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

Coordenadoria de Controle de Fornecedores e Materia is – COCMAT: (0xx79) 3218 7836. 
 
- www.aracaju.se.gov.br  

- www.licitacoes-e.com.br 

- ana.cardoso@aracaju.se.gov.br 

- Endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 –
Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLOG. 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br  
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EDITAL 

PROCESSO Nº 13.253/2014 

Pregão nº 096/2014. 

1.0 -  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – O Município de Aracaju/SE através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 010 de 06 de março de 2014, torna público para conhecimento 
dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO , do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.  

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  Os trabalhos serão conduzidos por 
servidor da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações", constante da 
página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO:  

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais 
de higiene e limpeza II , conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste Edital e seus 
Anexos. 

2.2 – O Sistema de Registro de Preços tem por finalidade o registro formal de preços, fornecedores, 
unidades participantes e condições de execução do objeto, aplicáveis a futuras contratações decorrentes da 
Ata de Registro de preços. 

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Estadual a firmar as 
contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição de um ou 
mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos 
termos do § 4.º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.  

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

3.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Município de Aracaju para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços, a cargo da unidade orçamentária contratante, cujos programas de trabalho e 
elementos de despesas específicos constarão no respectivo Contrato (Anexo III). 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS:  

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, 
o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Se rgipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br 
 

3 
 

5.0 – DA IMPUGNAÇÃO:  

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a 
impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e 
Silva – CEP: 49.075-270 – Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLOG, das 08:00 às 
12:00/15:00 às 17:00 horas. 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que 
não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas. 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 
Edital e seu Anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de 
contratar, impostas pelo Município de Aracaju; 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 
subcontratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:  

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 
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7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor 
preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologação. 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:  

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 
identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas 
no País. (art. 3º, do Decreto Municipal nº 4.342/2013). 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos do 
sistema eletrônico licitacoes-e, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, por ato devidamente justificado. 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação 
de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular 
lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “licitacoes-e”. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

9.0 - PARTICIPAÇÃO : 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema 
eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite 
estabelecidos. 
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 9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste Edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor 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. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes na opção 
“consultar mensagens” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 
sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do 
objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal “www.licitacoes-e.com.br”, 
que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes 
ao procedimento. 

10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:  

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de todas as 
exigências contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto a especificações do objeto. O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 
data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.  

10.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do 
sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos 
sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado. 

10.4 - A proposta de preços deverá ser cotada de acordo com o detalhamento constante no Termo de 
Referência (Anexo I). 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:  

11.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das propostas.  
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11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para 
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances.  

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, 
desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote. 

11.3 – O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública. 

11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo Pregoeiro. 

11.5 – Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de fechamento iminente dos 
lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após 
o encerramento da etapa de lances. 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço ", podendo 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance 
de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, 
observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e 
de qualidade e demais condições definidas neste edital. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de 
referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a 
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002. O Pregoeiro 
verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13.0 e 14.0 
deste Edital. 

12.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar, num prazo de 04 (quatro) 
dias consecutivos  a proposta final e os documentos de habilitação originais ou cópias 
autenticadas, sob pena de inabilitação e conseqüente desclassific ação no certame, salvo 
motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoe iro,  no seguinte endereço: Rua Frei Luis 
Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 – Aracaju/SE – Central 
de Compras e Licitações – CCL/SEPLOG, das 08:00 às 12:00/15:00 às 17:00 horas. (0xx79)-
3218 7836. 

12.3.2 - A proposta final deve ser encaminhada por escrito, no prazo acima definido, contendo a 
especificação completa do objeto, em conformidade com as exigências do Anexo I deste edital. 
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12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências 
fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis.  

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor 
da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos 
itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis ou superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o 
licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

13.0 - DA HABILITAÇÃO:  

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 13.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

  13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no 
órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 
administradores; 

13.1.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.1.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 

13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

 13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 
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13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de 
débito – CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.1.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho 
de 2011. 

13.1.5 - Para Qualificação Técnica: 

13.1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o 
fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, 
a ser autenticada por servidor habilitado da Central de Compras e Licitações, mediante conferência com os 
originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

13.2.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente. 

13.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada 
a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo 
devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 

14.0 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS,  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
COOPERATIVAS 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

 14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento 
da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o 
direito ao tratamento diferenciado. 
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14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o sistema 
eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da 
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir 
a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará 
a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, 
imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote 
no prazo de cinco minutos. 

 14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado 
no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que 
porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de 
classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

 14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo 
pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o prazo de 04 (quatro)  dias para 
apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital. 

  14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 
início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por 
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de 
que trata esta cláusula 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, 
a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais 
bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 
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14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu 
direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat 
de mensagens”, o prazo de 04 (quatro) dias para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de 
preços, conforme item 12.3.1 deste edital. 

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 

 14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para a 
regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 
5 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado 
antes do término do prazo inicial.  

15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 – O licitante que desejar recorrer deverá mani festar essa intenção no prazo improrrogável de 24 
(vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote. 

 15.1.1 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recorrer será assegurado aos licitantes 
classificados e desclassificados. 

15.1.2 – A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico do 
sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br). 

 15.1.3 – Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de recurso, o 
licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte, para encaminhar a peça 
recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso. 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15.4 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao pregoeiro e 
protocolados junto à Central de Compras e Licitações da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – CCL/SEPLOG, localizada na Rua Frei Luis Canelo de Noronha, nº42 – Bairro Costa e SILVA– CEP 
nº 49075-270, nesta Capital, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00/15:00 às 17:00 horas, o qual 
deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre sua pertinência. O 
recurso e contra-razões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, número do processo e do 
órgão solicitante da licitação. 

15.5 – O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) objeto 
da contestação. 

15.6 – O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento. 
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16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não se 
realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Secretario Municipal do Planejamento, Orçamento 
e Gestão a adjudicação do lote ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

16.3 - A homologação é ato de competência do Secretario Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

17.0 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

17.1 - Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas em primeiro lugar em cada 
lote serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preço, que também conterá a assinatura do 
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 17.1.1 – Os convocados selecionados deverão providenciar a assinatura da Ata de Registro de 
Preços em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis após convocação da Secretaria Municipal do 
Planejamento,Orçamento e Gestão. 

 17.1.2 - O prazo para assinatura poderá ser prorrogado apenas uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo convocado durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificável aceito pela 
SEPLOG. 

 17.1.3 – A assinatura da Ata de Registro de Preços realizar-se-á na sede da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG, na cidade de Aracaju, podendo a Administração determinar a 
realização de Sessão Pública específica para tal fim. 

 17.1.4 – Os fornecedores selecionados deverão indicar representantes, às suas expensas, com 
poderes específicos para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

17.2 – O fornecedor que não providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preço no prazo acima perderá 
o direito a ter seus preços registrados, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor. 

17.3 - É facultado à SEPLOG, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 
condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
independentemente da aplicação das sanções prevista na legislação em vigor. 

 17.3.1 – As licitantes remanescentes deverão comprovar previamente toda a documentação de 
habilitação exigida no edital, para a assinatura da Ata. 

 17.3.2 – Caso o licitante remanescente não comprovar a habilitação, convocar-se-ão os demais, 
observada a ordem de classificação. 

18.0 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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18.1 – A Ata de Registro de Preços é o documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação com a Administração Pública Municipal, onde se registram os preços, 
fornecedores, unidades participantes e condições a serem praticadas. 

18.2 – A Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos e entidades do Município de Aracaju a firmar 
contratações, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação; sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

18.3 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

18.4 – O preço registrado e os respectivos fornecedores são divulgados no Diário Oficial do Município e 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

19.0 – DAS CONTRATAÇÕES  

19.1 - Após a publicação da Ata de Registro de Preços da SEPLOG no Diário Oficial do Município de 
Aracaju, poderão ser firmadas contratações dentro do prazo de validade do Registro. 

19.2 - As Contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços formalizar-se-ão mediante a assinatura de 
Instrumento - CONTRATO DE FORNECIMENTO (Anexo III) –, firmado entre as unidades participantes e os 
detentores do registro. 

19.2 - As cláusulas contratuais observarão as especificações do objeto e condições definidas na legislação 
vigente, neste edital e anexos, na Ata de registro de Preços, e nas propostas vencedoras, 
independentemente de transcrição. 

19.3 - As contratações pelo sistema de Registro de Preços podem ser formalizadas enquanto vigente a Ata 
de Registro de Preços. 

19.3.1 - O contrato firmado durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços produz efeitos 
até o total cumprimento das obrigações pelas partes, mesmo após o término da vigência da Ata. 

19.4 - Os preços contratados são irreajustáveis. 

20.0 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

20.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias corridos, nas condições 
estipuladas neste edital e em seus anexos, nos locais de entrega definidos no Anexo IV. 
 
20.2 O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73 inciso II, “a” e “b” e art 15 § 8º da lei 8.666/93. 
 
20.3. O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em 
que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação. 
 
20.4. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento 
indicadas no anexo I do edital e da proposta do fornecedor. 
 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Se rgipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br 
 

13 
 

20.5. No caso de a entrega de produtos importar valor superior ao limite máximo estabelecido para o convite, 
previsto no art. 23, II, “a”, da Lei n.º 8.666/93, os produtos serão recebidos pela comissão a que alude o art. 
15, § 8.º, da Lei de Licitações. 
 
20.6. O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pela Administração Pública não exclui a responsabilidade civil 
do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as 
especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à 
Administração Pública as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 

21.0 -  DA FORMA DE PAGAMENTO  

21.1 – O Órgão Contratante, após o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento a 
Contratada em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir do recebimento e aceita da 
Nota Fiscal.  

22.0 – DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO CANCELAMENTO DOS REGISTROS 

22.1 – Os preços poderão ser revistos na forma do artigo 27 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 de junho 
de 2013. 

22.2 – Os registros poderão ser cancelados, conforme artigo 36 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 de 
junho de 2013. 

23.0 – DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS  

23.1 - O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da convocação pela SEPLOG ou em assinar o CONTRATO DE FORNECIMENTO, 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
Contrato, comportar-se de modo inidôneo e fazer declaração falsa, conforme o caso, a SEPLOG poderá 
aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do 
Decreto Municipal nº 4.769/2014: 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

           a) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela 
administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, ainda que não havido o processo de licitação; 

b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela inexecução total do ajuste, 
e em caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida anteriormente. 

23.1.4 - impedimento de licitar e de contratar com o Município de Aracaju, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos; 
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23.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Parágrafo Único. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 
primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação.  

24.2 - A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos os termos 
e condições deste Edital. 

24.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
SEPLOG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

24.4 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 

24.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

24.6 - Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme 
informação no preâmbulo deste Edital. 

24.7 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços com a licitante vencedora, a documentação das 
demais licitantes ficará a disposição para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual será dilacerada 
sem quaisquer formalidade. 

24.8 - Da 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 expedientes na Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

24.9 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da SEPLOG, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

24.10 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
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24.11 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

24.12 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial 
do Município. 

24.13 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes 
do pregão eletrônico. 

24.14 - Após o envio da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.15 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes 
dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 

25.0 – FORO 

25.1 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 
Comarca de Aracaju/SE. 
 
26.0 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL  
 
26.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
26.2 - Anexo II - Modelo da Ata de Registro de Preços; 
26.3 - Anexo III - Modelo de Contrato de Fornecimento; 
26.4 - Anexo IV – Relação de Unidades Participantes; 
 
26.5 - Anexo V - Modelo do Termo de Adesão. 
 
 

Aracaju, 18 de setembro de 2014. 

ANA MARIA MENEZES CARDOSO 
PREGOEIRA/CCL/SEPLOG  
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ANEXO I - (TERMO DE REFERÊNCIA) 
  

1.0 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de hi giene e limpeza II. 
1.1 – As propostas e os lances deverão ser encaminhados pelo preço de uma unidade de compra. 
 
1.2 – Os quantitativos estimados de consumo para 12 (doze) meses em cada lote encontram-se indicados na 

tabela deste Anexo I. 
 
1.3 – O arrematante deverá encaminhar a proposta de preços final e a documentação de habilitação no 

prazo estipulado no item 12.3.1 do edital. 
 

LOTES 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 
 

UND QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 
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1 TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M  
Toalha de rosto, felpuda 100% algodão 
– tamanho aproximado 0,50 x 0,80m  

UND 2.224   

2  
ABRIDOR DE LATAS COMBINADO 
(LATA E GARRAFA)  
Abridor de latas combinado (Lata e 
Garrafa), galvanizado fabricado em 
chapa de alta resistência  

UND 518   

3  
BACIA PLASTICA MEDIA - 50 CM  
Bacia plástica média, medindo 
aproximadamente 50 centímetros de 
diâmetro  

UND 66   

4  
BALDE PLASTICO - 15 LITROS  
Balde plástico, com capacidade para 
15 litros, com alça metálica.  

UND 192   

5  
BALDE PLASTICO - 20 LITROS  
Balde plástico, com alça, capacidade 
para aproximadamente 20 litros. Cor a 
ser definida pelo solicitante.  

UND 517   

6  
FOSFORO  
Fósforo - bote com 10 caixas, contendo 
40 palitos de segurança por caixa  

BOTE 10.231   

7  
GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 
DE 1 L  
Garrafa térmica, capacidade de 1 l, 
fabricada em polipropileno(PP), com 
ampola de vidro, tampa rosca que 
facilita a vazão do líquido. A tampa 
externa pode servir de copo. 
Resistente e prática, com cabo 
anatômico. Utilizada para líquidos 
quentes e frios.  
 
 

UND 585   

8 PAPEIRO ANTIADERENTE  
Papeiro antiaderente, medindo 
14x27x12,5 cm, com capacidade para 
01 litro, cabo anatômico e antitérmico a 
base de baquelita.  

UND 263   

9 TABUA DE CARNE EM 
POLIPROPILENO - 25 X 40CM  
Tábua de carne em polipropileno, 
medindo aproximadamente 25 x 40cm.  

UND 415   

10 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 
45,3°- LITRO  

LITRO 2.147   
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Álcool etílico hidratado 45,3° INPM - 
embalagem de 1 litro. Deverá conter no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

11 ALCOOL NAO HIDRATADO 45,3° - 
LITRO  
Álcool não hidratado 45,3° INPM - 
embalagem de 1 litro. Deverá conter no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

LITRO 532   

12 AROMATIZANTE 5LITROS  
 

UND 537   

13 CESTO TELADO PARA LIXO  
Cesto telado para lixo - tamanho 
médio, com 30 cm de altura  

UND 797   

14 DESINFETANTE DE USO GERAL - 2 
LITROS  
Desinfetante de uso geral. 
Caracteristicas fisico quimicas: aspecto 
liquido, Ph(puro) 8,5 a 9,5, Nível de 
espuma médio. Composição: Álcool 
Graxo Etoxilado, Cloreto de Alquil, 
Benzil Amônio, Corantes, Perfume, 
Tripolifosfato de Sódio e Água. 
Princípio Ativo: Cloreto De Alquil 
Dimetil Benzil Amônio 0,8% - 
embalagem de 2 litros. Deverá conter 
no rótulo ou impresso na embalagem 
os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

LITRO 13.352   

15 DESINFETANTE LIQUIDO 
EUCALIPTO  
Desinfetante líquido de 1ª qualidade, 
para aplicação geral, germicida, 
bactericida, biodegradável, aroma de 
eucalipto. Acondicionado em recipiente 
contendo 1 litro. Deverá conter no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 

LITRO 4.170   
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transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

16 DETERGENTE LIQUIDO 
CONCENTRADO- 2 LITROS.  
 

UNID 25.515   

17 ESPANADOR DE SISAL – 35 CM. 
 

UNID 3.097   

18 ESPONJA DE LA DE ACO  
Esponja de lã de aço - pacote de 60 
grs. com 8 unidades.  

PACOTE 18.844   

19 FLANELA - 40 X 60 CM  
Flanela 40 x 60 cm, 100% algodão, 
com acabamento nas laterais.  

UND 11.690   

20 LIMPA VIDROS - 500ML  
Limpa vidros liquido. Embalagem 
plástica com 500 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

UND 4.002   

21 LIXEIRA PLASTICA TELADA - 15L  
Lixeira plástica telada para sanitário 
com capacidade para 15 litros.  

UND 325   

22 LUSTRA MOVEIS - 200ML  
Lustra móveis brilho seco - embalagem 
com no mínimo 200 ml. Composição: 
cera carnaúba, parafina, silicone, 
solvente alifático e perfume lavanda, 
contendo no rótulo ou impresso na 
embalagem: o nome do químico 
responsável, o número do registro no 
Ministério da Saúde, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

UND 1.067   

23 LUVA DOMESTICA - TAMANHO G  
Luva para uso doméstico, em látex, 
tamanho G.  
 

PAR 2.713   

24 LUVA DOMESTICA - TAMANHO M  
Luva para uso doméstico, em látex, 
tamanho M.  
 

PAR 2.825   

25 LUVA DOMESTICA - TAMANHO P  
Luva para uso doméstico, em látex, 
tamanho P.  
 

PAR 1.025   
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26 PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA  
Pá para lixo com base em metal e cabo 
de madeira.  

UND 1.817   

27 PANO DE CHAO - 55X75CM  
Pano de chão 100% algodão para 
limpeza de chão, alvejado, saco 
lavado, 55x75cm.  

UND 12.846   

28 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 
- 10 CM X 300 METROS 
Papel higiênico folha simples, em rolo, 
não reciclado, alta absorção, na cor 
branca, dimensões de 10 cm x 300 m. 
A embalagem deverá conter a marca 
do fabricante, dimensão, indicação de 
não reciclado, cor e lote do produto.  

ROLO 9.062   

29 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA 
DUPLA - PACOTE  
Papel toalha em rolo, cor branca, 
picotado, macio, folha dupla, não-
perecível, medindo aproximadamente 
22,0 x 22,8 cm, especificação na 
embalagem. Pacote com dois rolos.  

PACOTE 1.315   

30 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 
FARDO C/ 1250 FOLHAS  
Papel toalha interfolhado, folha simples 
- fardo com 1250 folhas.  

FARDO 21.852   

31 RODO INDUSTRIAL  
Rodo industrial, base de 45 cm, 
borracha dupla, com cabo de alumínio.  

UND 2.638   

32 RODO PLASTICO - GRANDE  
Rodo plástico grande, medindo 
aproximadamente 40 x 5 cm.  

UND 390   

33 SABAO DE COCO - 200 GRS  
Sabão de côco em barra, produzido 
com matéria-prima biodegradável, de 
alta qualidade, pesando 200 grs. cada 
barra. Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

UND 9.681   

34 SABAO EM BARRA AZUL - 200GRS  
Sabão em barra azul, produzido com 
matéria-prima biodegradável, de alta 
qualidade, pesando 200 grs. cada 
barra, contendo no rótulo ou impresso 
na embalagem os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 

UND 1.896   
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validade estabelecido para o produto.  

35 SABAO EM BARRA COM 
GLICERINA - 200 GRS  
 
Sabão em barra com glicerina, 
produzido com matéria-prima 
biodegradável, de alta qualidade, 
pesando 200 grs. cada barra. Deverá 
conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

UND 13.236   

36 SABAO EM PO - 500 GRS.  
Sabão em pó produzido com matéria-
prima biodegradável, de alta qualidade 
- embalagem de 500 grs, contendo no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

UND 5.687   

37 SABONETE CREMOSO LIQUIDO 
REFIL 800ML ERVA DOCE 
Sabonete cremoso Liquido refil 800ml 
erva doce - contendo no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

UND 2.270   

38 SABONETE LIQUIDO 
CONCENTRADO - 5 LITROS  
Sabonete líquido concentrado, com 
filme hidratante, aroma floral, ph 
neutro, fator de diluição mínimo de 
1:11, acondicionado em bombonas de 
5 litros, contendo no rótulo ou impresso 
na embalagem os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade.  
No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade estabelecido para o produto.  

UND 5.021   

39 SACO PARA LIXO - 15 LITROS  
Saco plástico para lixo - 15 litros.  

UND 224.150   

40 SACO PARA LIXO - 40 LITROS  
Saco plástico para lixo - 40 litros.  

UND 195.500   
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41 SACO PLASTICO PARA LIXO C/ 1 00 
LITROS  
 

UND 251.600   

42 VASSOURA COM CERDAS DE 
NYLON  
Vassoura com cerdas de nylon, 
medindo aproximadamente 20 x 3,5 
cm, cabo longo revestido em plástico.  

UND 3.468   

43 VASSOURA DE PELO NATURAL  
Vassoura de pêlo natural com base de 
30 cm, com cabo longo revestido em 
plástico.  

UND 2.385   

44 VASSOURA DE PELO SINTETICO  
Vassoura de pêlo sintético com base 
de 30 cm, com cabo em madeira 
revestido em plástico.  

UND 2.237   

45 VASSOURA DE PIACAVA - 18 
FUROS  
Vassoura de piaçava com 18 furos, 
medindo 25 x 5 cm.  

UND 135   

46 VASSOURA DE PIACAVA - 22 
FUROS  
Vassoura de piaçava com 22 furos, 
medindo 26,5 x 4,5 cm.  

UND 1.302   

47 VASSOURA DE PIACAVA PARA 
SANITARIO  
Vassoura de piaçava para sanitário - 
tamanho padrão.  

UND 170   

48 VASSOURA PARA SANITAR IO EM 
NYLON  
 

UND 1.820   

49 MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 
PROTECAO - CAIXA  
Máscara descartável com tripla 
proteção, caixa com 50 unidades.  

CAIXA 584   

50 ÁCIDO MURIÁTICO 
Ácido muriático, com aparência incolor 
ou levemente amarelado, com 
concentração mínima de 33% - 
embalagem com 1 litro, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e inscrição na DISAD- 
Divisão Nacional de Vigilância sanitária 
de Produtos Saneantes 
Domissanitários. 

LITRO 10.660   

51 ÁGUA SANITÁRIA  
Água sanitária alvejante e desinfetante, 
teor de cloro ativo 2% a 2,5% - 
embalagem plástica de 1 Litro, 
contendo no rótulo ou impresso na 
embalagem o nome do químico 

GARRAFA  13.180   
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responsável, o número do registro no 
Ministério da Saúde, dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Garrafa de 1 litro. 

52 ÁGUA SANITÁRIA  
Água sanitária alvejante e desinfetante, 
teor de cloro ativo 2% a 2,5% - 
embalagem plástica de 2 Litros, 
contendo no rótulo ou impresso na 
embalagem o nome do químico 
responsável, o número do registro no 
Ministério da Saúde, dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Garrafa de 2 litros. 

GARRAFA  36.210   

53 ÁLCOOL EM GEL 70% -500 ML  
Álcool em gel antisséptico para 
higienização das mãos. O produto 
deve ter concentração de 70% de 
álcool. A embalagem de 500 ml, com 
válvula para facilitar seu uso. 

GARRAFA  26.986   

54 ÁLCOOL EM GEL 1 LITR O 
Limpador de uso geral. Álcool etílico 
70° INPM em gel. Indicado para 
limpeza geral de superfícies fixas e 
onde houver a necessidade de utilizar 
um produto eficiente e volátil. Para a 
segurança do usuário, este produto 
contém glicerina. Não deixa resíduo 
sobre a superfície. Galão 1 Litro. 
Deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

GARRAFA  19.071   

55 BACIA EM PLÁSTICO 30  CM 
Bacia plástica média, medindo 
aproximadamente 30 centímetros de 
diâmetro 

UND 510   

56 CALDEIRÃO DE ALUMINI O - 20 
LITROS 
Caldeirão de alumínio com alça e com 
tampa e capacidade para 
aproximadamente 20 litros. 

UND 200   

57 CARRO BANDEJA  
Carro funcional modular para 
transporte de produtos, equipamentos, 
ferramentas e outros, fabricado em 
Polipropileno de alta resistência com 
estrutura tubular em alumínio, rodízios 
fixos e giratórios, resistentes e 
silenciosos, ideal para áreas 
hospitalares, industriais, hoteleiras, 
gastronômicas, oficinas e outros. 

UND 95   
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58 CHALEIRA  
Chaleira em alumínio, capacidade 5 
litros, espessura do alumínio: 2mm 

UND 173   

59 CORDA PARA VARAL DE ROUPA 
Corda para varal de aço revestido com 
PVC - medindo 15 metros 

UND 2.718   

60 FACA PARA CARNE 10”  
Faca com cabo em polipropileno 
texturizado, anatômico. A lâmina em 
aço inox, fio liso para cozinha,10’’, 
medindo aproximadamente 45 
cmx9cmx2cm. 

UND 1.033   

61 FILTRO EM ACRÍLICO E  CERÂMICA  
Filtro para água em acrílico com 
reservatório em cerâmica e 2 velas. 
Capacidade 7 litros. 

UND 600   

62 FRIGIDEIRA DE ALUMÍN IO Nº 30 
Frigideira de alumínio com cabo de 
madeira nº 30. 

UND 363   

63 GARRAFA TÉRMICA EM I NOX 
Garrafa Térmica para café em aço 
inoxidável com capacidade para 1,2 
Litros, ampola de aço inoxidável 
escovado, sistema anti-pingos, sistema 
de vácuo de alta pressão, tempo 
mínimo de conservação de 6 horas, 
anel de borracha na base para ajudar 
na fixação. Com as seguintes 
dimensões: altura: 29cm / largura: 
12,8cm / comprimento: 14,8cm. 

UND 539   

64 GARRAFA TÉRMICA - 5 L 
Capacidade de 5l, fabricada em 
polipropileno(PP), com ampola de 
vidro, tampa rosca que facilita a vazão 
do líquido. A tampa externa pode servir 
de copo. Resistente e prática, com 
cabo anatônico. Utilizada para líquidos 
quentes e frios. 

UND 488   

65 INSETICIDA SPRAY 
Embalagem com 300 ml. 

UND 800   

66 KIT COLETA SELETIVA 4X50 L  
Kit coleta seletiva 4x50 litros, fabricado 
em polietileno de alta densidade 
(PEAD), com 4 unidades de 50 litros 
cada. Protegido contra a ação 
destrutiva dos raios UV, resistente a 
intempéries e agressões químicas. 
Com abertura frontal. Cada conjunto 
deverá ser composto de quatro cores 
diferentes, a serem definidas na ordem 
de compras, conforme padrão da 
legislação aplicável para segregação 

KIT 545   
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de resíduos, com identificação de 
simbologia conforme resíduo (plástico, 
papel, metal, vidro). Cada lixeira 
medindo entre 30-35 cm de largura, 
70-75 cm de altura, com peso unitário 
entre 3,5-4,0 kg. Suporte fixo, em ferro 
ou aço carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática, 
com proteção contra raios UV e 
intempéries, sem falhas ou arranhões, 
cor branca ou cinza, peso entre 32-35 
kg, altura entre 100-110 cm, largura 
entre 140-160 cm. Lixeiras com tampa 
removível, chave de segurança e corpo 
fixo na estrutura metálica. Indicado 
para uso externo. Fechaduras em 
náilon. Apagador de cigarros em inox 
polido. 

67 LIXEIRA PLÁSTICA COM  TAMPA E 
PEDAL 50 L 
Fabricada em polipropileno, de grande 
resistência, com proteção contra raios 
solares UV. Capacidade 50 l, 
acionamento no pedal e suporte para 
fixação do saco de lixo. 

UND 949   

68 PANELA DE ALUMÍNIO 1 0 L COM 
TAMPA 
Panela de alumínio c/tampa cap.10 
litros. 

UND 288   

69 PANELA DE ALUMÍNIO 32 L COM 
TAMPA 
Panela de alumínio c/tampa cap. 32 
litros. 

UND 169   

70 PANELA DE PRESSÃO  
Panela de pressão em alumínio 
reforçado, com capacidade para 10 
litros. 

UND 210   

71 PENEIRA DE PLÁSTICO M 
Peneira de plástico médio, redonda, 
com cabo. 

UND 280   

72 PENEIRA DE PLÁSTICO G 
Peneira de plástico grande, redonda, 
com cabo e aproximadamente 19 cm 
de diâmetro. 

UND 330   

73 PREGADOR DE ROUPAS 
Pregador de roupa, em madeira. Dúzia. 

DÚZIA 3.515   

74 TOALHA DE BANHO FELPUDA 
INFANTIL - 0,70 X 1,15M  
Toalha de rosto, felpuda 100% algodão 
– tamanho aproximado 0,70 x 1,15m. 

UND 3.800   

75 TONEL PARA LIXO AZUL  
Tonel para lixo, feito em polipropileno, 

UND 319   
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cor azul, com capacidade para 200 
litros. 

76 CONDICIONADOR INFANTIL 
Condicionador neutro para cabelos - 
embalagem com 400 ml. Deverá conter 
no rótulo ou impresso na embalagem 
os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

UND 20.000   

77 CREME DENTAL INFANTI L 
Creme Dental com flúor e cálcio - 
embalagem com 90 grs. Deverá conter 
no rótulo ou impresso na embalagem 
os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

UND 13.000   

78 CREME PARA PENTEAR  
Creme para pentear cabelos - 
embalagem com aproximadamente 
200 ml. Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

UND 15.500   

79 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 
Desodorizador de ar spray, frasco de 
360 ml. 

UND 1.403   

80 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 
Desodorizador de ar spray, fragrância 
brisa perfumada, frasco de 400 ml, 
contendo no rótulo ou impresso na 
embalagem: o nome do químico 
responsável, o número do registro no 
Ministério da Saúde, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

UND 2.737   

81 DESODORIZADOR SANITÁRIO EM 
PEDRA 
Desodorizador sanitário em pedra 40 g 
com suporte plástico, contendo no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. 

UND 21.024   

82 ESCOVA DENTAL INFANT IL 
Escova dental (macia) Infantil. 
Características:  
Cerdas coloridas no meio ajudam a 
medir a quantidade recomendada de 
creme dental –Cerdas multi-nível em 
curva alcançam todos os dentes, 
inclusive os molares de difícil alcance - 
Cabo pequeno antiderrapante se 
adapta aos dedos pequenos. 
Comprimento mínimo 120 mm, com 
cabeça medindo 13 mm. 

UND 10.500   
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83 ESCOVA PARA LIMPEZA DE 
MAMADEIRA 
Produzida em de alta qualidade que 
faz a escova durável e deformável. 
Super funcional gira 360º facilitando a 
limpeza do interior e dos cantos sem 
esforço, feita em polipropileno e nylon 
auxilia de modo eficiente a limpeza de 
mamadeiras. 

UND 350   

84 ESPONJA DE PRATO NÃO  
ABRASIVA 
Para utilização em superfícies 
delicadas e outros materiais que não 
podem riscar. Dimensões 130 x 75 x 
45 mm. 

UND 9.260   

85 ESPONJA DUPLA FACE  
Esponja Dupla face, com um lado de 
fibra sintética abrasiva, para limpeza 
mais dificil: pisos, azulejos, 
banheiros,etc. e de outro lado com 
esponja macia de poliuretano para 
limpezas de superfícies delicadas: 
louças, vidros, copos, pias, talheres, 
etc. medindo aproximadamente 
110x75x22mm. 

UND 31.871   

86 FILME DE PVC PARA AL IMENTOS 
Filme de PVC esticável e auto-
aderente que embala, protege e 
conserva todos os tipos de alimentos, 
inclusive os que necessitam ser 
congelados. É totalmente atóxico. 
Resistente, reduz desperdícios e 
proporciona muito mais higiene. 
Aplicável em vários tipos de 
embalagem, tanto no sistema manual 
quanto no automático. Seu brilho 
realça o visual dos alimentos e sua 
transparência proporciona perfeita 
visualização dos produtos. Além disso, 
permite o armazenamento de 
alimentos in natura, semi-elaborados, 
processados e prontos. Rolo com 28 
largura X 30m de comprimento. 

ROLO 10.106   

87 FRALDA DESCARTÁVEL P  
Fralda descartável, tamanho P -para 
crianças até 06 kg. Antialérgica, com 
maciez e absorção adequadas à sua 
finalidade, com superfície uniforme 
ainda que úmida, com formato 
anatômico, cintura ajustável, com 
recortes nas pernas, de preferência 
com dois a quatro elásticos, com 

PACOTE 1.600   
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barreira lateral anti-vazamento, 
possibilitando ajuste perfeito sem 
vazamentos, com duas tiras laterais 
adesivas para fixação, protegidas por 
fitas siliconizadas com pequena 
dobradura para facilitar o manuseio. 
Comprimento total da fralda de no 
mínimo 40 cm, largura da manta de no 
mínimo 9 cm Deverá conter no rótulo 
ou impresso na embalagem os dados 
do fabricante, data de fabricação e 
prazos de validade. Pacote com 28 
unidades. 

88 FRALDA DESCARTÁVEL M  
Fralda descartável infantil M, fralda 
descartável para crianças de 6 kg a 9 
kg, antialérgica, com maciez e 
absorção adequadas à sua finalidade, 
com superfície uniforme ainda que 
úmida, com formato anatômico, cintura 
ajustável, com recortes nas pernas, de 
preferência com dois a quatro 
elásticos, com barreira lateral anti-
vazamento, possibilitando ajuste 
perfeito sem vazamentos, com duas 
tiras laterais adesivas para fixação, 
protegidas por fitas siliconizadas com 
pequena dobradura para facilitar o 
manuseio. Comprimento total da fralda 
de no mínimo 40 cm, largura da manta 
de no mínimo 9 cm.Prazo de validade 
e número de registro no Ministério da 
Saúde. O prazo de validade mínimo 
deve ser de 12 (doze) meses, a partir 
da data de entrega na unidade 
requisitante. Pacote com 24 unidades. 

PACOTE 6.800   

89 FRALDA DESCARTÁVEL G  
Fralda descartável infantil G, fralda 
descartável para crianças de 9 kg a 13 
kg, antialérgica, com maciez e 
absorção adequadas à sua finalidade, 
com superfície uniforme ainda que 
úmida, com formato anatômico, cintura 
ajustável, com recortes nas pernas, de 
preferência com dois a quatro 
elásticos, com barreira lateral anti-
vazamento, possibilitando ajuste 
perfeito sem vazamentos, com duas 
tiras laterais adesivas para fixação, 
protegidas por fitas siliconizadas com 
pequena dobradura para facilitar o 
manuseio. Comprimento total da fralda 

PACOTE 9.000   



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Se rgipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br 
 

29 
 

de mínimo 45 cm, largura da manta de 
no mínimo 9 cm, trazendo os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro no 
Ministério da Saúde. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses, a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Pacote com 20 
unidades. 

90 FRALDA DESCARTÁVEL E G 
Fralda descartável infantil Extra 
Grande, fralda descartável para 
crianças de acima 13 kg, antialérgica, 
com maciez e absorção adequadas à 
sua finalidade, com superfície uniforme 
ainda que úmida, com formato 
anatômico, cintura ajustável, com 
recortes nas pernas, de preferência 
com dois a quatro elásticos, com 
barreira lateral anti-vazamento, 
possibilitando ajuste perfeito sem 
vazamentos, com duas tiras laterais 
adesivas para fixação, protegidas por 
fitas siliconizadas com pequena 
dobradura para facilitar o manuseio. 
Comprimento total da fralda de mínimo 
50(cinqüenta) cm, largura da manta de 
no mínimo 9(nove) cm. Trazendo os 
dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses, a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.Pacote com 20 
unidades. 

PACOTE 10.000   

91 FRALDA DUPL A FACE DE 
ALGODÃO 70X70 CM 
Fralda de pano, 100% algodão, tecido 
duplo, cor branca, 30 fios - tamanho 70 
x 70 cm. Pacote com 5 unidades. 

PACOTE 900   

92 HASTES FLEXÍVEIS COTONETE 
Hastes flexíveis e inquebráveis de 
polipropileno, algodão, 
hidroxietilcelulose e triclosan – 
(Cotonetes) embalagem c/ 75 hastes. 

PACOTE 3.500   

93 HIPOCLORITO DE SÓDIO 
Tabletes efervescentes de 
sanitizante,com teor de cloro ativo 
45%, com peso de 1 grama cada 
tablete. Apresentação em pote plástico 

POTE 2.665   
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contendo 600g, destinado à 
desinfecção de 
superfícies.Higienização de alimentos. 

94 LUVA DESCARTÁVEL EM 
POLIETILENO 
Luva plástica descartável de 
segurança, 5 dedos, impermeável, 
confeccionada com resina de 
polietileno de primeiro uso alta 
densidade, ambidestra, com espessura 
0,02 microns, pigmentos com produto 
de grau alimentício (Atóxico), isento de 
componentes metálicos, golfrada, 
transparente. Excelente sensibilidade 
tátil. Indicado para proteção das mãos 
do usuário em trabalhos leves em 
ambientes úmidos ou secos, sob 
temperatura fria ou ambiente como 
indústrias alimentícias, o que possibilita 
efetiva proteção aos produtos onde são 
necessários a aplicação de BPF (Boas 
Práticas de Fabricação). Dobrada em 
pares. Embalagem com 100 unidades 
(50 pares). 

PACOTE 3.213   

95 PANO DE PRATO 
Pano de prato barrado em tecido 
algodão, felpudo, atoalhado, medindo 
aproximadamente 64x44cm.  

UND 12.759   

96 PANO DE PRATO 
Pano de prato alvejado em algodão, 
medindo 50X70cm. 

UND 938   

97 PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO  
Para limpeza em geral. Possui furos 
especiais que retêm a sujeira. Libera 
facilmente a sujeira durante a lavagem. 
Garantem alta absorção, pois é 
produzida com tecnologia de a base de 
celulose, substituindo qualquer outro 
tipo de tecido utilizado para limpeza em 
geral. Não solta fiapos. É lavável, seca 
rapidamente, inibindo o crescimento de 
microrganismos. Dimensões 30 cm de 
Altura,  50cm de largura. Gramatura: 
41g/m². Rolo com 300 Metros Picotado 
a cada 50 cm.  

ROLO 645   

98 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA  
Papel higiênico de primeira linha, folha 
dupla, extra-macio, absorvente neutro, 
gofrado e picotado, tamanho 
10cmX30m, 100% fibras de celulose 
virgem, não reciclado, na cor branca, 
pacote com 4 rolos. 

PACOTE 45.946   
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99 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 
NÃO-RECICLADO 
Papel toalha interfolhado, fabricado em 
papel de alta qualidade com 100% de 
fibra virgem, extra luxo e super branco 
com 2 dobras. Vem com especificação 
na embalagem. Medindo 22,5 x 21cm. 
Gramatura: 26 a 28g/m2 Dimensão: 
21,5 x 22,5 cm. Embalagem: fardo com 
4 pacotes de 250 folhas, num total de 
1.000 folhas por fardo. 

FARDO 13.829   

100 PERFUME PARA CRIANÇA  
Perfume para criança, fragrância 
suave, hipoalergênico. Composição: 
Álcool Neutro Especial, apresentação 
em frasco de 100 ml. 

UND 6.000   

101 POMADA ANTIASSADURA  
Pomada antiassaduras com vitamina 
B5, óleo de amêndoas e lanolina - tubo 
com 45 gramas. Deverá conter no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. 

UND 6.000   

102 PORTA PAPEL TOALHA  
Composto por material plástico 
transparente especial com alta 
resistência ao impacto. Processo de 
produção por injeção termoplástica. 
Sistema inteligente de abertura, que 
também possibilita o uso de chaves. 
Espaço interno com todas as paredes 
revestidas que garantem mais higiene 
evitando umidade e poeira. Visor 
central transparente que permite 
visibilidade interna, facilitando o 
abastecimento. Cor: branco. 
Dimensões altura 21 cm, largura 26 cm 
e profundidade 13 cm. Acompanha 
tubete, serrilhas e parafusos para 
instalação. 

UND 627   

103 PULVERIZADOR PLÁSTICO  
Pulverizador manual com gatilho jato 
regulável, feito em plástico resistente, 
para desinfecção de utensílios. Com 
capacidade de 1 litro. 

UND 2.548   

104 SABONETE LÍQUIDO  
Sabonete líquido infantil, composto por 
glicerina, Polietilenoglicol Laurato de 
Sorbitano, Tridecil Éter Sulfato de 
Sódio, Cocoamidopropil Betaína, 
Cocoanfocarboxiglicinato, Álcool 
Cetílico Etoxilado e Propoxilado, Lauril 

UND 4.870   
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Poliglicose, Lanolina Etoxilada, Lauril 
Éter Carboxilato de Sódio, Diestearato 
de Polietilenoglicol, Fragância. Com 
data de validade de 12 meses, a partir 
da data de entrega. Deverá conter no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. Embalagem com 
200 ml. 

105 SACO PARA LIXO 20 L  
Saco plástico para lixo - 20 litros, cor 
azul, classe I Destinado à coleta de 
lixo, pacote com 100 unidades. 

PACOTE 32.633   

106 SACO PARA LIXO 80 L  
Saco plástico para lixo - 80 litros, 
63x80 cm 0,8 micra de espessura, 
classe I tipo C, pacote com 100 
unidades. 

PACOTE 24.496   

107 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE  
Saco, material plástico, cor incolor, 
capacidade 3l, aplicação 
acondicionamento de alimentos, altura 
35 cm por 25 cm. Pacote com 100 
unidades. 

PACOTE 10.004   

108 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE  
Saco, material plástico,  cor incolor, 
capacidade 10 l, aplicação 
acondicionamento de alimentos, altura 
50 cm por 40 cm, 10 micra. 
Embalagem: fardo com 1.000 
unidades. 

FARDO 7.003   

109 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE  
Saco, material plástico, cor incolor. Por 
se tratar de um material virgem, o 
alimento pode ir diretamente em 
contato com o plástico sem causar 
contaminação. Bobina picotada, altura 
60, largura 40, espessura 0,04, 
transmitância transparente. Bobina c/ 
500 unidades. 

BOBINA  4.000   

110 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE  
Saco, material plástico, cor incolor. Por 
se tratar de um material virgem, o 
alimento pode ir diretamente em 
contato com o plástico sem causar 
contaminação. Bobina picotada em 
rolo, medindo 30 x 40, espessura 0,04. 
Bobina c/ 500 unidades. 

BOBINA  3.000   

111 SHAMPOO ANTI-PIOLHO 
Shampoo anti-piolho, a base de 
deltametrina, 0,02% 20mg. Frasco com 
100ml.Deverá conter no rótulo ou 

UND 6.500   
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impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data da fabricação e prazo 
de validade. Coadjuvante para prevenir 
e evitar a presença de parasitas no 
cabelo, tais como piolhos. 

112 SHAMPOO INFANTIL  
Shampoo Infantil para cabelo com 
embalagem contendo 500 ml. Perfume 
suave que não irrite os olhos. 
Composição: Água, 
CocoamidopropilBetaina,Tridecil Éter 
Sulfato de Sódio, PEG-80 Laurato de 
Sorbitano, 
LauroanfodiacetatoDissódico, PEG 150 
Diestearato, DimeticoneCopoliol, 
Glicerina, Poliquatérnio 44, EDTA 
Tetrassódico, Quatérnio 15, 
Fragrancia, FD&C Vermelho nº 40 (CI 
16035), D&C Amarelo nº 10 (CI 47005) 
e Ácido Cítrico. Com data de validade 
de 12 meses, a partir da data de 
entrega. Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

UND 20.000   

113 TOUCA DESCARTÁVEL  
Touca descartável, para ser utilizada 
em procedimentos na cozinha, 
confeccionada em TNT - pacote com 
100 unidades. 

PACOTE 2.515   

114 VASSOURA DE PALHA  
Vassoura com cerdas de palha, com 
35 cm, acompanha cabo. 

UND 3.510   

115 VASSOURA 48 FUROS 
Tipo gari, tafulhos costurados em base 
de madeira, medindo 40x4,5cm com 48 
furos, piaçava com 18 cm de 
comprimento, cabo com 150cm de 
comprimento. 

UND 3.289   

116 Absorvente Higiênico  - Com linhas 
aderentes e com abas, pacote com 08 
unidades. 

PACOTE 400   

117 Aparelho de barbear , tipo descartável, 
com 02(duas) laminas de aço, cabo 
plástico, anatômico. 

UND 600   

 
 2.0 - CARACTERÍSTICA  OBRIGATÓRIA:  
 
 2.1 - Os produtos deverão ser cotados em conformidade com as referências e especificações constantes 
deste edital, inclusive garantia contra defeitos, segundo as regras da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor. 
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ANEXO II 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2014 
 
 
PROCESSO N.º 13.253/2014 
PREGÃO ELETRÔNICON.º 096/2014 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO, através da 
Central de Compras e Licitações. 
Endereço :  
Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto 
Costa e Silva – CEP: 49.075-270 

Cidade: Aracaju   
UF.: Sergipe 

CNPJ/MF Nº xxxxxxxxxxxx  
Representante Legal :  
Secretário Municipal do Planejamento,Orçamento e 
Gestão . 

Nome:  
Igor Leonardo Moraes Albuquerque 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E  GESTÃO, através da Central de 
Compras e Licitações, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 
096/20144com Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Municipal no dia XXXX/2014, com certame 
aberto em XXX/2014, às XXhXXm, e a respectiva homologação, conforme fls. XX do Processo n.º xxxxxxxxx, 
resolve registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação 
por elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes 
desta Ata de Registro de Preços. Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. Lei Municipal nº 4.500 de 28 de fevereiro de 2014, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 
2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 de fevereiro d e 2013, bem como os Decretos Municipais nº 
4.339, 4.340, 4.341 e 4.342 todos de 04 de junho de  2013, Decreto nº 4.769 de 27 de março de 2014 e 
Decreto Municipal nº 4.988 de 27 de agosto de 2014.  

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO  

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de hi giene e limpeza 
II, o qual deverá observar o padrão de qualidade exigido e, ainda, o disposto nos Anexos que são partes 
integrantes e complementares do Instrumento Convocatório, de acordo com as especificações do Edital de 
Pregão n.º xxx/2014 e seus anexos, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e 
propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por lote, conforme consta 
nos autos do Processo n.º xxxxxxxxxxxxx, para atender as demandas do Município de Aracaju.  

Parágrafo Único  – Este instrumento não obriga a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 
aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS 
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O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) meses, contados da 
data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Aracaju. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE R EGISTRO DE PREÇOS 
 
O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
através da Central de Compras e Licitações, no seu aspecto operacional e legal, por intermédio de sua 
Coordenadoria de Contratos e Registro de Preços , em seu aspecto operacional e legal. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANT ITATIVOS 
 
Os preços registrados, a especificação do material, os quantitativos, as marcas, as empresas fornecedoras e 
as representantes legais encontram-se elencados na presente Ata (§ 1.º da Cláusula Primeira) e documento 
1, em ordem de classificação das propostas por lote. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATE NDIMENTO 
 
O material deverá ser entregue, em conformidade com a solicitação dos órgãos participantes do Município de 
Aracaju, no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da emissão do empenho. 

Parágrafo único – A entrega deverá ocorrer nos Almoxarifados dos órgãos solicitantes, do Município de 
Aracaju, nos endereços em Anexo IV.  

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente. 
 

Parágrafo Primeiro  - As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas 
através de Contrato de Fornecimento, emitidas pelo órgão participante, contendo: n.º da ata, nome da 
empresa, objeto, especificação, obrigações da Contratada, endereço e data da entrega; 
 
Parágrafo Segundo  – O Contrato de Fornecimento será encaminhado ao fornecedor, que deverá 
assiná-la e devolvê-la ao órgão solicitante no prazo de 3 (três) dias consecutivos, a contar da data do 
seu recebimento; 
 
Parágrafo Terceiro  - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o 
Contrato de Fornecimento poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
 
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos que 
integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º º 096/2014 
 

I – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, desde que formalizada a contratação, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-
se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
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II – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o 
produto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento nem quaisquer 
pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 
contratado; 
 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços; 
 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no tocante ao fornecimento do material, conforme contrato de fornecimento, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
 
V - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os 
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento; 
 
VI – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser 
alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de 
fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas; 
 
VII – Possibilitar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar vistoria nas 
instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto registrado; 
 
VIII – Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o 
recebimento de correspondência; 
 
IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
reguladoras e pertinentes; 
 
X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 
XI – Indenizar terceiros e/ou a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão mesmo em 
caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos 
causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as 
exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 
 
XII – Substituir e/ou reparar os produtos, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado o contrato de fornecimento; 
 
XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 
identificado com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no 
mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 
 
XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação; 
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XV – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria 
embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do Contrato de 
Fornecimento e o nome da fornecedora ou fabricante; 
 
XVI – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, servindo 
como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta vencedora; 
 
XVII – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, inciso XIII, da 
Lei n.º 8.666/1993, que será observado, quando dos pagamentos à detentora do preço registrado; 
 
XVIII – Solicitar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em tempo hábil, 
quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a 
execução do objeto contratual; 
 
XIX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou no contrato 
de fornecimento, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDO R 
 
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado: 
 

I - todo e qualquer dano que causar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão ou a 
terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 
II - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 
de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
 
III - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, 
de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor correspondente; 
 
Parágrafo Primeiro  – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia 
contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 
 
Parágrafo Segundo  – A ausência ou omissão da fiscalização da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das 
responsabilidades previstas nesta Ata. 

 
CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D O PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO  
E GESTÃO 
A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão ou órgãos participantes obriga-se a: 
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I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto; 
 
II - permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 
de segurança; 
 
III - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital; 
 
IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO  
 
A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão ou órgãos participantes efetuarão o 
pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir da data da 
apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de 
Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento foi 
realizado a contento. 
 

Parágrafo Primeiro  – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 
rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 
 
Parágrafo Segundo  - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com 
o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
o FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da sede da Contratada; 
 
Parágrafo Terceiro  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
 
Parágrafo Quarto  - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
Parágrafo Quinto  - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima 
Primeira; 
 
Parágrafo Sexto  - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do 
adimplemento e a do efetivo pagamento; 
 
Parágrafo Sétimo  – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO  
 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento. 
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Parágrafo Primeiro  – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro; 
 
Parágrafo Segundo  – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão solicitará ao fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo à definição do parágrafo primeiro; 
 
Parágrafo Terceiro  – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão convocará as demais empresas com preços registrados para o 
lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitados as condições de fornecimento, 
os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderão 
ocorrer as alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado; 
 
Parágrafo Quarto  – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO R EGISTRADO NA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
 
I – Pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando o fornecedor não assinar o Contrato de Fornecimento no prazo estabelecido; 
 
c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do Contrato de Fornecimento decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 
8.666/1993; 
 
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato de Fornecimento decorrente deste 
Registro; 
 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
f) por razão de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

II – Pelo Fornecedor: 
 

a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta 
Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e 
XVI, da Lei nº 8.666/1993. 

 
Parágrafo Primeiro  – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata; 
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Parágrafo Segundo  – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação; 
 
Parágrafo Terceiro  – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 
não ser aceita pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, facultando-se a este, 
nesse caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata; 
 
Parágrafo Quarto  – Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 
fornecedor relativas ao fornecimento do lote; 

 
Parágrafo Quinto  – Caso a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão não se utilize 
da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou 
sustar o pagamento das faturas até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual 
exigida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS  
 
São obrigações do Contratado: 
 
I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do CONTRATADO; 
 
II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre 
a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a Contratante 
poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 

I – Advertência; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela 
administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, ainda que não havido o processo de licitação; 

b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela inexecução total do ajuste, 
e em caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida anteriormente. 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Município de Aracaju pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

Parágrafo Primeiro  - A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a 
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento 
da obrigação. 

Parágrafo  Segundo  - Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas 
perdas e danos decorrentes para a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 
Parágrafo  Terceiro  - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 
corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, 
ainda, à imposição das sanções elencadas nos incisos I a IV desta cláusula. 

 
Parágrafo  Quarto -  A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar 
sua rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do 
Município de Aracaju para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a 
cargo do órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na 
respectiva Nota de Empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 
 
II - Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n° 096/2014 e seus anexos e as propostas das 
empresas classificadas para cada grupo, por lote; 
 
III - É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO  
 
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca 
de Aracaju/SE. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais.. 
 
Aracaju/SE, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2014. 
 
_______________________________________________    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G ESTÃO  

_______________________________________________    
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Autoridade Competente 1 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA XXXXXXXX  

_______________________________________________    
Autoridade Competente 2 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA XXXXXXXX  

_______________________________________________    
Beneficiário 1 
______________________________________________    
Beneficiário 2 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/2014 
 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 00X/20013, celebrada entre a Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e as empresas cujos preços estão a seguir registrados por 
item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 096/2014. 
 
EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX, e-ma il XXXXXXXXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXXXX. 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX . 
 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ITEM DENOMINAÇÃO Quantidade 
Total 

Marca/ 
Modelo 

Preço  
unitário 

     

EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX . 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ITEM DENOMINAÇÃO Quantidade 
Total 

Marca/ 
Modelo 

Preço  
unitário 

     

ETC.  

Aracaju, 0X de março de 2014. 

_______________________________________________    
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   
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ANEXO III - (MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO) 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE xxxxxxxxxxx Nº_____ 

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°xxxxx 

A empresa 
 
 
Endereço 
 

Complemento     Bairro 

Cidade      UF  CEP 

CNPJ                          Telefone     Fax 
 
 

  

E-MAIL 
 
 

Autorizamos a Vossa Senhoria a fornecer xxxxxxxxxx, observada as especificações e demais condições 
constantes no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº xxxxx/xxxx, da Ata de Registro de Preços acima 
referenciada e a sua proposta de compra - Processo nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art.55, I da Lei nº 8.666/93)  

1.1. Constitui objeto deste Contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de hi giene e 
limpeza II , de acordo com as especificações abaixo elencadas:  

Item – Especificações 

Nº do 
Item 

Cód. Descrição Marca  Unidade  Quantidade  Preço Unit 
(R$) 

Total Mensal 
(R$) 

        
        
        

Total   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO (art.55, II da L ei nº 8.666/93)  

Órgão solicitante: 
 

Endereço 

Complemento     Bairro 

Cidade      UF  CEP 
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CNPJ                      Tel       Fax 
   

2.1. O Produto deverá ser entregue no endereço acima especificado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
conforme especificado no item 20.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2014, contados da assinatura do 
Presente Instrumento quando solicitado pelo Setor competente do órgão beneficiado; 

2.2 O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, “a” e “b” e art. 15 § 8º da Lei nº 8.666/93; 
 
2.3. A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos 
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação; 
 
2.4. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento 
indicadas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº ___/____ e da proposta da CONTRATADA; 
 
2.5. No caso de a entrega de produtos importar valor superior ao limite máximo estabelecido para o convite, 
previsto no art. 23, II, “a”, da Lei n.º 8.666/93, os produtos serão recebidos pela Comissão a que alude o art. 
15, § 8.º, da Lei de Licitações; 
 
2.6. O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pela Administração Pública não exclui a responsabilidade civil 
da(s) CONTRATADA(S) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as 
especificações estabelecidas no Edita e anexos do Pregão Eletrônico nº ____/2014, verificadas 
posteriormente, garantindo-se à Administração Pública as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO (art.55, I II da Lei nº 8.666/93) 

3.1. Importa o presente Contrato no valor total de R$ ______ (___________________); 

3.2. O pagamento da presente Ordem de Fornecimento será efetuado até o 30º dia útil contado a partir da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa acompanhada do correspondente Contrato de 
Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento, observadas as 
disposições da Cláusula Segunda do Anexo II da Ata de Registro de Preços nº xxxxx/xxxx. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA (art.55, IV da Lei nº  8.666/93) 

4.1. A vigência deste contrato de fornecimento não ultrapassa o último dia do exercício financeiro no qual ele 
foi celebrado. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art.55, V da Lei nº 8.666/93) 

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato serão pagas com recursos próprios consignados no orçamento 
da CONTRATANTE para o exercício, obedecendo à seguinte dotação orçamentária: 

a) Unidade Orçamentária:   
b) Projeto/Atividade:   
c) Elemento de Despesa:   
d) Fonte de Recurso:   
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 55, VII da Lei nº 8.666/93) 

6.1. São obrigações da CONTRATADA, além das previstas na Ata de Registro de preços:  

a) Realizar e entregar dos produtos estritamente de acordo com as especificações e o disposto na Ata de 
registro de preços e seus Anexos que integram esta Ordem de fornecimento; 

b) Acondicionar o material em embalagem com resistência compatível com o transporte por ela adotado; 

c) Substituir imediatamente e sem qualquer ônus para o Órgão beneficiado os produtos, caso constatada 
divergência da especificação sujeitando-se as penalidades cabíveis; 

d) Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do Termo de Referência e da Ata de 
Registro de preços, no Pregão Eletrônico nº xxxx/2014, para o perfeito cumprimento deste. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ar t.55, VII da Lei nº 8.666/93) 

7.1. São obrigações da CONTRATANTE, além das previstas na Ata de Registro de preços:  

a) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

b) indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto; 

c) permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 

d) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato e no Edital; 

e) notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES (art.55, VII da L ei nº 8.666/93) 

8.1 - O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da convocação pela SEPLOG ou em assinar o CONTRATO DE FORNECIMENTO, 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
Contrato, comportar-se de modo inidôneo e fazer declaração falsa, conforme o caso, a SEPLOG poderá 
aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do 
Decreto Municipal nº 4.769/2014: 

8.1 - advertência; 

8.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela 
administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, ainda que não havido o processo de licitação; 
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b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela inexecução total do ajuste, e 
em caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida anteriormente. 

8.3 - impedimento de licitar e de contratar com o Município de Aracaju, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

8.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO (art.55, VIII da Lei nº  8.666/93) 

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, ou unilateralmente pela CONTRATANTE 
no caso de ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78º, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 
8.883/94, bem como, se ocorrer o descumprimento de qualquer de suas Cláusulas ou exigências das 
especificações que o compõem. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONV OCATÓRIO E LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL (art.55, XI E XII da Lei nº 8.666/93) 

10.1.  Este termo decorre do Processo Licitatório – Modalidade PREGÃO na sua forma ELETRÔNICA 
rotulado sob o nº ____/____, homologado em ___/___/____ e fundamenta-se nas disposições da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. Lei Municipal nº 4.500 de 28 de fevereiro de 2014, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de 
fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 d e fevereiro de 2013, bem como os Decretos 
Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 4.342 todos de 04 de junho de 2013, Decreto nº 4.769 de 27 de 
março de 2014 e Decreto Municipal nº 4.988 de 27 de  agosto de 2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 – Fica eleito o Foro da Cidade de Aracaju/SE, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir as questões oriundas do presente contrato. 

E, assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para os mesmos jurídicos e legais efeitos. 

Aracaju/SE, ___ de _______________ de _______.  
 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
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ANEXO IV - (RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES) 

 
 

ÓRGÃO / ENTIDADE 
 

ENDEREÇO 

 
Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte 
 

 
Rua Lagarto, nº 2150, São José. 

 
Secretaria Municipal da Família e da Assistência 
Social  
 

 
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270. 
 

 
Superintendência Municipal de Transportes e 
Trânsito 
 

 
Rua G, nº 200 – D.I.A. – CEP: 49.040-240. 
 

 
Secretaria Municipal de Administração 

 
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270. 
 

 
Secretaria Municipal de Comunicação Social 
 

 
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270. 
 

 
Secretaria Municipal de Educação 
 

 
Rua Wilson Rocha, nº 853 – Grageru – CEP: 
49.025-130. 
 

 
Instituto de Previdência do Município de Aracaju - 
AJUPREV 
 

 
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270. 
 

 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
 

 
Av. Pedro Paes de Azevedo, nº 853, Bairro 
Salgado Filho – CEP: 49.020-450. 
 

 
Secretaria Municipal da Defesa Social e da 
Cidadania 
 

 
Av. Pedro Paes de Azevedo, nº 853, Bairro 
Salgado Filho – CEP: 49.025-570. 
 

 
Fundação Municipal de Formação para o 
Trabalho  

 
Rua Pacatuba, nº 104 – Centro – CEP: 
49.150-000. 
 
 

 
Secretaria Municipal de Governo 
 

 
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270. 
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Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e 
Turismo 
 

 
Avenida Dr. José Calumby, nº 253 – Suissa – 
CEP: 49.050-020. 
 

 
Fundação Cultural da Cidade de Aracaju 
 

 
Rua Estância, nº 39 – Centro – CEP: 49.010-
180. 
 

 
Secretaria Municipal de Articulação Política e das 
Relações Institucionais 
 

 
Av. Edézio Vieira de Melo, nº 468 – Bairro 
Suissa – CEP 49052-240. 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

 
Praça General Valadão, nº 341 – Centro – 
CEP 49006-900. 
 

 
Procuradoria Geral do Município 

 
Praça General Valadão, 341, 3º Andar – 
Centro – CEP 49006-900. 
 

 
Controladoria-Geral do Município 

 
Rua Campo do Brito, 305 – Treze de Julho – 
CEP 49015-460. 
 

 
Secretaria Municipal da Infraestrutura  

 
Av. Augusto Franco, nº 3340, Bairro Ponto 
Novo – CEP: 49.047-040. 
 

 
Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão  

  
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270. 
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ANEXO V 
 

TERMO DE ADESÃO 

                          Termo de adesão referente à Registro de Preço n° xxxxx 

para aquisição de xxxxxxxxxxxxs, que entre si fazem a 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO , unidade gerenciadora do 

Sistema de Registro de Preços, e o(a)(inserir o nome do 

órgão aderente).  

 
Eu, ....................................................(inserir nome da autoridade competente do órgão contratante), 
portador(a) do RG n.º ....................................... (inserir número do RG) e do CPF n.º 
...............................................(inserir número do CPF), na qualidade de ..............................................(inserir 
o cargo da autoridade), dou anuência ao processo de contratação centralizada para 
........................................................... (inserir objeto do contrato), número ........................................... (inserir 
número do processo), responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do contrato e demais 
incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto n.º 4.340 de 04 de junho de 2013.. 

 
Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

PROJETO OU 
ATIVIDADE 

ELEMENTO 
DE 

DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

VALOR 
ESTIMATIVA 

ANUAL 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  

 
 
 

Aracaju (SE), ______ de ____________________ de 2014. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                               (inserir nome do dir igente e do órgão aderente) 

 
 


