
ANEXOI 

TERMO DE REFERENCIA 

I - OBJETO DA C0NTRATAçA0 
1.1 - Aquisiçäo de materlais de limpeza hospitalar e esportivos destinados ao atendimento das necessidades 
do Hospital Geral de Farias Brito - HGFB, Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude e Secretaria de 
Educaçao do MunicIpio de Farias Brito/CE. 

2 - JUSTIFICATIVA 
2.1 - CONTRATAçAO 
A aquisiçäo de materiais de limpeza hospitalar é imprescindIvel ao Hospital Geral de Farias Brito, para suprir 
as necessidades de limpeza e higienizaçao, visando contribuir, entre outros aspectos, para diminuiçäo de 
infecçOes hospitalares, proporcionando beneficios aos funcionários e a populaçäo que utiliza 0 serviço pUblico 

de saUde. Já a aquisiçäo de materiais esportivos é imprescindIvel a Secretaria de Cultura, Esporte e 

Juventude, Secretaria de Educaçäo e Escolas Municipais, para suprir a necessidade de garantir a regular 

execuço das atividades esportivas praticadas diariamente pela populaçao e alunos em geral. 

21 - DIVISAO POR LOTES 
Considerando que os materiais de limpeza hospitalar e esportivos são de necessidade fundamental para o 
MunicIplo, torna-se imprescindIvel a necessidade da compra dos diversos itens relacionados e distribuldos 
em lotes conforme consta neste Termo de Referenda. 

0 näo parcelamento do objeto em itens, ou seja, a compra por lote, nos termos do art. 23, §1°, da Lei n° 
8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tern a finalidade de reduzir o 
caráter cornpetitivo da licitaçäo, visa, tao somente, assegurar a gerencia segura da contrataçäo, a cornpetição 
necessária em urn processo licitatOrio e atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento 
as necessidades da Administraçao 

I

Püblica. 

Quanto a cornposiçao dos lotes, temos que os itens foram unificados em "LOTES" em virtude dos mesmos 
gUardarem compatibilidade entre 51, ou seja, estäo divididos pela semelhança dos produtos e serviços, 
observando-se, inclusive as regras rnercadológicas para a aquisiçäo dos produtos/bens, de modo a näo 
prejudicar a concorrencia entre os participantes, mantendo a cornpetitividade necessâria a disputa. 

No objeto em tela, caso fosse adotado ocritério de julgamento por item, poderia se gerar urn nUrnero rnuito 
grande de vencedores para o atendirnento de urn rnesrno objeto, o que dificultaria a coordenaçäo das 
atividades, pois a(s) Secretaria(s) solicitante(s) näo conta(m) corn servidores suficientes para fiscalizar e 
acompanhar urn elevado nürnero de contratos. Desta feita, optamos pelo critério de julgamento "Menor Preço 
pOr Lote". Contudo, havendo a divisäo, corno ja mencionado, corn base na sernelhança dos produtos 
unificados ern seus respectivos lotes, assegurarnos urna rnaior amplitude na concorrência e urna rnaior 
segurança e exatidäo no fornecirnento dos produtos, os quais, em virtude da sua similaridade e necessidade 
da Admiiiistraçao, seräo fornecidos por urn mesmo fornecedor, evitando-se, de tal forma, atrasos na entrega, 
entregas pardiais corn a ausencia de alguns dos itens, e soluçao de continuidade nas funçOes prirnordiais 
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desta Administraçao PUblica, ocasionada pela näo integralidade dos produtos imprescindIveis ao atendimento 
do Interesse PUblico, corn relaçao aos itens componentes do respectivo lote. 

No que diz respeito ao PrincIpio da Econornicidade e em contratar a proposta mais vantajosa, individualizar a 
contrataçäo do aludido objeto sobrecarrega a Administraçäo PUblica e encarece o contrato final, uma vez que 
Os licitantes possuiräo urna margern de negociaçäo bern maior por estarern cornercializando urna maior 
parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na divisäo por lote do objeto em tela, ha urn grande ganho para 
a Adrninistraçao na econornia de escala, tendo em vista que irnplicaria em aumento de quantitativos e, 
consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administraçäo. 

Outro ponto a se destacar, caso viesse a ser adotado o critério de julgamento por item, seria o lapso temporal 
necessário para a finalizaçäo do processo, urna vez que, por se tratar de processo na modalidade Pregäo, do 
tipo presencial, ocorrer-se-ia uma fase de lances para cada urn dos inumeros itens, o que acarretana na 
necessidade de vários dias para a total conclusäo das sessöes de lances verbais, e, por conseguinte, de 
vários dias para a finalizaçao completa de urn (inico processo Iicitatório, o que inviabilizaria a 
desburocratizaçäo obtida corn o advento da modalidade Pregäo, a qual veio a existir para assegurar maior 
celeridade aos certames licitatórios, além da geração de despesas financeiras consideráveis aos 
participantes, vez quo os mesmos teriam quo realizar uma série do viagens ate a conclusäo das fases 
processuais, por estarmos diante do urn processo quo possui como roquisito a presença dos concorrentes 
(Pre-ga"o; Presencial). Agindo diferente disso, estarlamos ferindo o PrincIpio da Celeridade, quo, no prosonto 
caso, estaria também ligado a econornicidado procossual, haja vista possuir ênfaso da nuance temporal, 
arnparada no fato do quo o processo licitatório dove buscar a construçäo do provimonto final dontro do monor 
intorvalo do tempo possIvel. 

Mais urna obsorvaçâo a ser lovada em considoraçao, diz rospeito aos domais processos licitatórios a sorom 
roalizados ou ja' doflagrados por osta Adrninistração, os quais teriarn cortamente o sou regular andamonto 
prejudicado, polo fato do urn ünico procodirnonto, em virtude do quantitativo numeroso do itens e no caso do 
sor adotado o critério do julgame hto por item, vir a so arrastar por vários dias em razäo das incontáveis 
sessOes do lances verbais quo poderao ocorror. Exemplificando tal situaçao, temos urn certamo licitatOrio já 
corn abertura marcada ou um trâmite do urn processo para ser deflagrado, quando ambos não teriam sua 
efetiva realizaçäo ou continuidade, polo fato do urn procedimento licitatôrio haver iniciado em urna data e 
haver so prolongado, pola impossibilidade da finalizaçao das otapas do lances verbais em urn mesmo dia, 
para um a% ou várias outras datas, inviabilizando a efetiva continuidade das dernais açöos desta Administraçao 
PUblica. 

3 - ESPECIFICAçOES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
11 - A omprosa a sor contratada, devorá fornecer os produtos conforme especificaçOes no anexo deste 
termo. 
32 - 0 valor rnáximo admitido para esta aquisiçäo é do R$ 465.520,88 (quatrocentos e sessenta e cinco mil 
quinhentos e Yinto reais e oitenta o oito centavos) do acordo corn posquisas do preços realizadas polo 
MunicIpio do Farias Brito corn empresas atuantes na região no rarno do objeto licitado. 

4 . ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas do futuro Contrato correräo por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos 
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nas seguintes DotaçOes Orçamentárias: 

Orgao Unid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa 
03 01 10.302.0032.2.046.0000 3.3.90.30.00 
01 07 04.1 22.0088.2.01 6.0000 3.3.90.30.00 
01 07 27.81 2.0087.2.020.0000 3.3.90.30.00 
02 02 1 2.361 .0056.2.026.0000 3.3.90.30.00 
02 02 12.122.0049.2.022.0000 3.3.90.30.00 

5 . ENTREGA DOS PRODUTOS E RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos seräo fornecidos de acordo corn as solicitaçOes requisitadas pelas Secretarias Municipais 
contratantes, devendo os mesmos serern entregues junto a sede das rnesrnas, ou onde for mencionado nas 
respectivas Ordens de Compra, ficando a Adrninistração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que 
he for estritarnente necessária, sendo as despesas corn a entrega de responsabilidade da empresa 
Contratada 
52 - Os produtos deveräo ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebirnento da respectiva 
Ordern de Cornpra 
53 . A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierern a ser recusados por 
justo rnotivo, sendo que o ato do recebirnento não irnportara a sua aceitaçao 
5114 - A Contratada deverá efetuar as entregas ern transporte adequado para tanto, sendo que Os produtos 
deveräo estar todos ern embalagens fechadas, contendo a identificaçäo da data de industrializacäo e o prazo 
de validade, quando for o caso. 
515 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega prograrnada a contratada deverá dispor de instalaçOes 
condizentes e compatIveis para a guarda e arrnazenarnento dos produtos. 
5.6 - 0 recebirnento dos produtos sera' efetuado nos seguintes terrnos: 
50AN1 Provisoriarnente, para efeito de posterior verificaçäo da conformidade do produto corn a especificaçäo, 
5.602 - Definitivarnente, após verificaçäo da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitaçao e conseqüenternente aceitação. 

6 - DO PAGA'MENTO 
6.1 - 0 pagarnento dos produtos fornecidos sera' efetuado pela Adrninistraçao, rnensalrnente, obedecidas as 
requisiçöes, ern rnoeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo 
setor competente lirnitando-se o desernbolso rnáxirno ern conforrnidade corn a disponibilidade de recursos 
financeiros do Tesciuro Municipal, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias. 
62 - 0 pagarnen'to será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária. 

7.oBRlGAçOEs DA CONTRA TANTE 
7.1 - As obrigaçOes da CONTRATANTE são as descrirninadas na Minuta Contratual, parte integrante do 
Edital, independente de sua transcriçäo. 

8. 0BRIGAçOEs DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigaçOes do(a) CONTRATADO(A) são as descrirninadas na Minuta Contratual, parte integrante do 
Edit- 1, independente de sua transcriçao. 
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9 ,  PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
9.1 - 0 futuro Coritrato terá vigência ate 31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto 
decorrer 0 fornecirnento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

. 	Faas Brito - Cearâ, 20 de Fevereiro de 2019. 

(JU7 
Luclessian Calixto da Siliva Alves 

PregoeiraOficial 

DE ACORDO 

. 	. Ordenador de Despesas 
Secrean'a Munleip al de Cultura, Esporte e Juventude 

Cicero Duarte de 	s . 	. Ordenador de Despesas 
$écretaaMunicipaI de Educaç ao 

t ; 

. 	. . 	SheylaMa'  rtins Alves Francelino 

. 	. 	Ordenadora de Despesas 
Fundo Municipal de SaUde 
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Lote : 01 . MATERIAlS DE LIMPEZA HOSPITALAR I  

. - Valor 
Item Especificaçao Unid. Qtde. Unitário Valor Total 

I Alcalino lIquido corn alto poder de rernoçao de sujidade para uso ern ualquer tipo 
de lavanderia, tendo que ser usado no sisterna de dosagern corn pH de 12 1 0 a 
13,5, densidade de 1,5 a 1,2 que contenha ern sua cornposiçao carbonato de 
sôdio, metasilicato de sOdio, tripolisfofato de sOdio, eletrOnica e velculo qsp corn 
dosagern de 2 a 8rn1 por kg de roupa seca ernbalagern de 50 litros corn ficha 

- écnica e reaistro da ANVISA alealinizante BB 934,14 4.670,70 

2 Acido peracético esterilizante e desinfetante de artigos hospitalares bornbona c/ 51 

- corn ficha técnicae reqistro da ANVISA, bornbona corn 5 litros I .895,07 5.685,21 

3 .\Ivejante/desinfetante 	para 	roupas 	hospitalares, 	indicado 	para 	rernoçäo 	de 
rnanchas e alvejarnento. Dosagern: 2 a 10 rnI por kg de roupa seca, ern nIvel baixo 
de água na rnáquina de lavar, em ternperatura ambiente, liquido, incolor, PH 0,02 - 

2,00, 	teor. 	ativo 	% 	17 	- 	18. 	Composiçao 	Acido 	Peracético,Estabilizante, 
Coadjuvante e Velculo. Principio Ativo: Acido Peracético 18%. BB 50 Us 

BB 3 1 .403,92 4.211,76 

1 Arnaciante concentrado de uso 	profissional 	indicado na lavagern de roupa 
hospitalar, 	compost 	de 	quartanário 	de 	arnOnia, 	álcool 	etIlico, 	fragrancia, 
conservante, Cl 19140 e água, a par éncia 25° C liquido viscoso, pH 3,5 a 4,5, 
densidade 0,9 a 1,0 e viscosidade de 500 a 1.500, dosagem de 5 a 10 rnI por kg de 
roupa, corn ficha técnica e docurnentaçao da ANVISA, para dosagern eletrOnica 

- Ernbalaaem corn 25 L .....±... 646,97 15.527,28 

Total 30.094,95 
; 	

;: 	 ; 	• 	 - 	; 	; 	 . 	:' 	 -: : 	 -&: ! 

Lote 02 - MATERIAlS DE LIMPEZA HOSPITALAR II 

Valor 

!!!!! Especificaçao Unid. Qtde. Unitário Valor Total 

I Desinfetante e alvejante a base de hipoclorito de sOdio a 16% de cor amarelada 
corn pH de 11,5 a 13, densidade 1,20 a 1,30 corn dosagern de 3 a 10 ml por kg de 
roupa seca, ernbalagern de 50 litros corn ficha técnica e registro na AN VISA 

BB 10 599,83 5.998,30 
1 Desodorizante arnbiental profissional corn agente que inibe o crescirnento da 

proliferaçao microbiana corn várias fragrâncias para ser usado em pulverizador, 
liquido IIrnpido corn pH 6,5 a 7,5 corn densidade de 0,98 a 1,0 que contenha ern 
sua 	cornposiçäo 	umectante, 	solvente, 	tenso 	ativo 	não 	iOnico, 	cloreto 	de 
benzalcOnio, rnonOxeno 9 corn ernbalagern de I litro corn ficha técnica e registro na 

- '\NVISA -.- -.- 204,71 4.91 3,04 
3 Detergente desincrustante ácido de uso profissional na aparência lIquida na cor 

verde corn pH ácido e contenha ern sua forrnulaçao ácido cloridico, tensoativo 
catiOnico, 	tensoativo 	não 	iOnico, 	fragrancia 	conservante 	corante 	e 	velculo, 
ernbalagern caixa corn 12 und de 750rn1 corn ficha técnica e registro na AN VISA 

CX 20 410 1 40 8.208,00 
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1 Detergente enzimático corn 4 enzirnas para Iirnpeza de instrurnentos cirürgicos 
edoscópicos, 	equiparnentos 	de 	videolaparoscopia 	e 	árticos 	odonto-rnédico 
hospitalares, aparência lIquido, cor verde, odor caracterIstico, bornbona corn 5 
litros ficha técnica e repistro na ANVISA 1.9.. 606,49 6.064,90 - 

5 Detergente liquido I alcalino que possua alta performance usado ern qualquer 
processo de lavagern indicado para uso profissional corn 	pH 	12,5 a 14,0, 
densidade 1,10 a 1,25, viscosidade de 1.500 a 6.000 que contenha ern sua 
cornposiçao agua, dispersante, tensoativo aniOnico, espersante e tensoativo nâo 
iônico (nonilfenonetoxilado 9,50 Mols de OE) alcalinizante, hibropoto, solvente e 
branqueador Optico ernbalagern de 501-t corn ficha técnica e registro na AN VISA, 

I nam dosaern alatc8norn - 12 1.475 0 18 17.702,16 

Total 42.886,40 

LOW: 03 . M ATE RIAlS DE LIMPEZA HOSPITALAR Ill  
Valor 

Item Especificaçao Unid. Qtde. Unitário Valor Total 

I Gel anti-séptico a 70% indicado para higienizaçao instantânea das rnãos ou corno 
ante - séptico, gel lipido de cor transparente corn pH de 7,0 a 8,5, viscosidade de 
30.000 a 80.000 e peso especIfico de 0,87 - 0,89 que contenha ern sua 
cornposi çäo 	álcool 	etIlico 	hidratado 	a 	701 	GL 	INPM, 	ãgua, 	garbornero, 
desnaturante, neutralizante, corn ernbalagern de IL corn ficha técnica e registro da 

- ANVISA ( COM SABONETEIRA EM COMODATO) '
Refil 150 48,86 7.329,00 

2 Lirnpador e desinfetante corn puder Virucida, corn eficaz frente a Hepatistis B 
(HBV), C (HCV), HIV -1 , INFLUENZA A Virus? HONG KONG E NOROVIRUS 
(FELINE CALICIVIRUS) BACTERICIDA EFICAZ FRENTE A STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, 
BACTERIAS MULTIRESISTENTES COMO STAPHLOCOCCUS AUREUS MRSA, 
KLEBSIELLA, 	PNEUMONIAE KPC E ENTEROCOCCUS FAECALIS VRE, 
FUNGICIDA, 	TUBERCULICIDA, 	EFICAZ 	FRENTE 	A 	ESPOROS 	DE 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE, QUE POSSUA TECNOLOGIA AHP GARANTINDO A 
QUEBRA DA CADEIA DE INFECçAO. EMBALAGEM DE FRASCO DE 1, 5 L COM 
DILUICAO DE I PARA ATE I PARA ATE 256 COM TEOR ATIVO % 4 1 25- 4 1 50. 
COM LAW OS QUE COMPROVE EFICAZ E REGISTRO DAANVISA. 

FR 300 349,15 104.745,00 

5_ Neutralizador de resIduos alcalinos e clorados corn pH de 3,0 a 5,0, densidade 
1,15 a 1,30 que contenha ern sua cornposiçäo rnetabissufito de sódio, coadjuvante, 
ácido cItrico, tensoativos näo I iOnicos (nonil fenol etoxilado 9,5 MoIs de OE) e 
veIculo q 5 p corn diluiçao de 0,5 a 2rnI para dosagern eletrOnica corn dosadores 
corn ficha técnica e registro na ANVISA, bornbona corn 25 litros 

BB 8 644,37 5.154,96 

1 Sabonete lIquido para lavagern das rnãos corn agentes urnectantes e ernoliente pH 
balanceado que proporcione rnaciez a pole, liquido hornogenio viscoso corn pH de 
6 1 0 - 7,5, viscosidade de 1.800 a 3.000 e densidade 0,98 a 1,05 que contenha ern 
sua forrnulaçao lauril éter sulfato de sOdio, coco arnido propilbetaina, dietanolarnida 
de ácido graxos de coco, ácido cItrico, agentes unectantes, glicerina, conservante 
corante e fragrância, ernbalagern corn 5 litros corn ficha técnica e codurnentaçäo 
da ANVISA (COM SUPORTE EM COMODATO) 

UND 70 58,84 4.118,80 

I 



I 
MEN 	11-11% IN 	 min 

Lote : 04 . MATERIAlS DE LIMPEZA HOSPITALAR IV  

Total I 21.347,76 
gj N 

Item Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário Valor Total 
—:r— Luvas latex cano curto corn CA P M E G corn C.A Par 300 7 1 27 2.181,00 

1 Luvas latex M cano longo corn C.A Par 30 38,03 1.140,90 

3 

— 

Papel toalha interfoiha pct corn 4800 fis 100 % CELULOSE BRANCO (COM 
SUPORTE EM COMODATO) PCT 290 112,12 32.514,80 

Total 35.836 170 
MOVIE 'M  I  Low, 

Lote 05 - MATERIAlS DE LIMPEZA HOSPITALAR V  

Item Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitãrio Valor Total 

.j_ Saco plástico para lixo cornurn 100 litros pct corn 100 und PCT 200 40,58 8.116,00 

2 Saco plástico para lixo cornurn 200 litros pct corn 100 und PCT 100 54,50 5.450,00 

—.— Saco plástico para lixo cornurn 40 litros pct corn I 00 und PCT 100 19,37 1.937,00 

_±_. Saco plástico para lixo cornurn 60 Utros pct corn 100 und PCT 200 26,03 5.206,00 

-- Saco plástico para lixo hospitalar 100 litros pct corn 100 und PCT 100 60,98 6.098,00 

6 plástico para lixo hosptalar 200 litros pct corn 100 und PCT 15 89,96 1.349,40 

7 Saco plástico para lixo hospitalar 30 litros pct corn 100 und PCT 50 37,34 1.867,00 

8 Saco plástico para lixo hospitalar 50 litros pct corn 100 und PCT 100 51,77 5.177,00 

Total 35.200,40 

N 

Lote':06:MATERIAISESPORTIVOSI  
MEMO- 11"m ",  Mw 

Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário Valor Total 

i_ Antena para vôlei 1,80rnx10rnrn listrada nas cores verrnelho e branco UND 3 109,40 328,20 

2 

— 

Marcaçao para volei de arela (02 fitas de I 6rnx6crn, 02 fitas de 8rnx6crn e 04 
hastes de rnetal para fixação) UND, 2 116 1.30  232,60 

3 Poste de vOlel, nas rnedidas oficiais, corn crernalheira para regulagern do cabo de 
aço, podendo ter utilizado ern ginásios poliesportivos internos e exter 

UND 40 1.018,38 40.735,20 

Total 41.296,00 

11  WE 	
MR.

\  gg  
IM  

Lote : 07 - MATERIAlS ESPORTIVOS II 

Urn Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário Valor Total 

_j_ Apito fox 40 UND 9 	1 35,37 318 1 33 

-- Apito Para rnesário tipo profissional UND 2 40,07 80,14 
3 para árbitro - conjunto corn 02 unidades (1 verrnelho e I arnarelo) CJ 65 20,69 1.344,85 

______________ Total I .743,32 

M"M F1 



Lote : 08 . MATERIAlS ESPORTIVOS III  
Valor 

Item Especificacao Unid. Qtde. Unitãrio Valor Total 

Bola de futebol de campo - tipo amador UND 10 75,67 756,70 

2 Bola de futebol de campo oficial corn costura tipo SI I RI (tecnologia terrnotec, 8 

- gornos, confeccionada corn PU, ca"' rnara airbility, 420-445q x 68-70crn) UND 50 191,59 9.579,50 

3 Bola de futsal oficial tipo max 200 (8 gornos, costurada a ma-o, cârnara airbility, 
rniolo slip system rernovIvel e lubrificado, cornposiçäo PU, 410-440gx61-64crn) 

UND 16 224,83 3.597,28 

1 Bola de futsal oficial tipo max 500 (32 gornos, costurada a ma-o, cârnara airbility, 
rniolo slip system rernovIvel e lubrificado, cornposicäo PU, 410-440g x 61-64crn) 

UND 25 257,10 6.427 1 50 
-g- Bola de handebol tipo H2L (tarnanho ferninino, 32 gornos, confeccionada corn PU, 

cârnara airbility, rniolo slip system rernovIvel e lubrificado, costurada a rnäo) 
UND 5 126,79 633,95 

•1 Bola de handebol tipo H3L (tarnanho rnasculino, 32 gornos, confeccionada corn 

- PU, cârnara airbility, rniolo slip systern rernovivel e lubrificado, costurada) 5 96,49 482 1 45 

7 Bola oficial de vOlei tipo 7.0 (construcao rnatrizada, 16 gornos, confeccionada ern 

- PU, cârnara airbility, cornposição PU, 260-280q x 65crn) U II 395,13 4.346,43 

8 Bola de basquete profissional unissex. Tarnanho 7. Cornposição: Borracha. Peso: 

- 450g. Circunferência: 70crn. UND 20 85,33 1.706,60 

9 Bola de basquete. Gênero: Unissex. Material: Borracha. Circunferência: 76crn. 
UND 20 63,46 1.269,20 

Bola de futebol society. Cornposicao: Poliuretano. Peso: 420g. Circunferência: 68 
cm- 	 . 	 - 	 -, 	 - 	 - 	 1. 	 . 	 . 

-

1

-

1 . 	

---. 

	 11 	 - I-- 	 "; 	 - - .Ji.. 117,99 1.179,90 

11 Bola de handebol iniciaçao HI L ern PVC, latex e rniolo rernovIvel. Diârnetro: 49crn 

- a5lcrn. ..N2 .....L 98,59 1.971 1 80 

12 Bola de handebol iniciação H2L ern PVC, latex e rniolo rernovivel. Diârnetro: 54crn 

- a566rn. .Y.N2 29_ 9599 1.919,80 

__________ _______________________________ Total 33.871,11 
•: 	: 	 * 

Exam Is' z Wm i k, 

Lote : 09 . MATERIAlS ESPORTIVOS IV 
Valor 

!i Especificaçao Unid. Qtde. Unitãrio Valor Total 

_:!_ Bornba de ar para encher bola UND 7 36,54 255,78 

--- Calibrador para bolas digital UND 3 41 1 11 123,33 

Total 379,11 
N 

We 10 . MATERIAlS ESPORTIVOS V 

Valor 

:1 Especificaçao Unid. Unitário Valor Total 

_j_ Calçao pa 	árbitro ern rnalha dry fit tarnanhos variados ............. UND 

E50 

46,49 464,90 

-.- Calçao para jogadores ern rnalha dry fit tarnanho G UND 27,14 1.357,00 

!_ Ca '19a 	para jogadores ern rnalha dry fit tarnanho M UND 50 27 1 14 I .357,00 

_j._ Calçao para jogadores ern rnalha dry fit tarnanho PP e P UND 50 26,371 1.318,50 

CNPJ NO 0705 95 572/0001-00 
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-g-• Camisa para árbito em maiha dry fit tamanhos variados UND 10 35,35 353,50 

-r Camisa para jogador com numeração em maiha dry fit tamanho G UND 50 32 1 81 1640,50 

_7_ Camisa para jogador com numeraçäo em maiha dry fit tamanho M UND 50 32,81 1.640,50 

1 Camisa para jogador corn numeraçäo em maiha dry fit tamanho PP e P UND 50 34,01 1.700,50 

1 Conjunto de coletes adultos com numeraçao com 12 und cores variadas CJ 5 191 1 15 955,75 
- 

Total I 0.788,15 

' EM11-191"m 
Lote : 11 - MATERIAlS ESPORTIVOS VI  

- - 

Item Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário Valor Total 

I CronOmetro esportivo (design esportivo, visor de LCD, pulseira emborrachada, 
funçao slit, alarme sonoro, relOgio digital, , resistente a água - respingos de suor, ou 
thuva) .yiLa 99,86 

- 
2 Kit 4 radios comunicadores + pontos eletrOnicos UND 

._---_ 
5 455,62 2.278,10 

3 Placa eletrOnica para substituiçao de futebol 2 faces UND I I .550,50 1.550,50 
- 

Total 3.928 946 

Lote : 12 . MATERIAlS ESPORTIVOS VII 
- 

!!! 

Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário Valor Total 

_j._ Luvas para goleiro - amador Par 24 68,36 1.640,64 

-- Luvas para goleiro - profissional Par 2 145 1 47 290,94 

3 Meiâojuvenil tamanhos variados Par 150 21,96 3.294,00 

_±_ Meião profissional tamanhos variados Par 5 26,91 134,55 

Total 5.360,13 

Ism, - ft-  
Lote : 13 - MATERIAlS ESPORTIVOS VIII 

111, ' 

Item Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitãrio Valor Total 

_j_ Rede de futebol de campo - fib 04 de nylon UND 9 337,70 3.039,30 

_L. Rede de futebol de campo - fib 04 de seda UND 4 518,90 2.075,60 

!_ Rededefuteboldesalão-fio04denylon UND 9 253,86 2.284 7 74 

Rede de futebol de salâo - fib 04 de seda UND 4 384,98 1.539,92 

-- Rede de futebol de vOlei - fib 04 de nylon UND 10 169,50 1.695,00 

!_ Rede de futebol de vOlei - fib 04 de seda UND 10 359,57 3.595,70 

'p. 110 INS" 
OR 

Total 14.230,26  

W'Em

__  

ME%  ME 

Lote 14 - MATERIAlS ESPORTIVOS IX 

!.!r Especificaçao Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário Valor Total 

_i_ Troféu 45cm - 31  lugar, dourado, com base na cor preta UND 7 124,00 868,00 
i_ITrof6u 65cm - 20  lugar - vice-campeäo, dourado, com base na cor preta UND 7 134,33 940,31 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 r, 
Rua iose Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



1 Troféu 85cm - 	 lugar - campeäo, dourado, corn base na cor preta UND 7 181,00  1.267,00 

—a--  Troféu meihor goleador - artliheiro (base de 10cm de altura na cor preta e estátua 

- 
'le loqador chutando uma bola de 30cm de altura) UND 

1 	8 120,26 962,08 

5 Troféu meihor goleiro (base de 10cm de altura na cor preta e estátua de goleiro 

- 
sequrando urna bola de 30cm de altura) UND jj . 1 	119,06 1.309,66 

Total 5.347,05 
• 	•• 	 ... 	

... 	 •. :*;: ..: 	 r: 

W011-  ' 	N _ 
Lote : 15 . MATERIAlS ESPORTIVOS X  

Valor 

Item Especificaçao Unid. Qtde. Unitário Valor Total 

I Bambolês desmontáveis, diâmetro: 73x73x2cm UND 100 13,98 1.398,00 

2 Bola dente de leite 300g UND 20 9 1 26 185,20 

3 Bolinhas de gude comum lisa 18rnm pct corn 200 und (Bilas) PCT 80 8,59 687 1 20 

4 Peteca colorida. Tamanho: 47x35x32cm. Composiçao: Neoprene. Peso: 200g. 
UND 300 13 1 27 3.981,00 

1• Pião de madeira pct c/ 12 und corn cadarço PCT 100 22,21 2.221,00 

Total 8.472,40 

I-ei 	Mi.
MS 	 REIN 

ION .............. 
'L  

-.- --- 

Lote : 16 . MATERIAlS ESPORTIVOS XI  

Valor 

! Especificaçao Unid. Qtde. Unitãrio Valor Total 

I Barreiras. Kit c/ 05 und. Ajustável. Material: Plástico. Altura: ajustável em 20 e 30 

- 
cm. Dimensão da barreira: 45,5x27cm. T 20 333,67 6.673,40 

2 Bastão de revezamento p/ atletismo. Material: PVC. Tamanho: 30cm. Kit com 04 

- 
und. _!L L 51 1 91 1.038,20 

-.- 

Bola delarremesso de peso 2 kg UND 20 35,33 706,60 

_j__ Bola de arremesso de peso 4 kg UND ::20 62,00 1.240,00 

-- 

Cone corn 75cm em pvc para sinalizaçao UND 50 77,57 3.878,50 

L Cone mini deL borracha esportivo flexIvel fitness funcional par -'a treino 20cm UND 60 19,90 1.194,00 

Corda de pular corn cabo 2,50m em Nylon UND 30 21 , 68 650,40 

-p.- Cordas Lde nylon UND 30 13,68 410,40 

.-- 

Disco em PVC 400g iniciação atletismo UND 80 113,17  9.053 1 60 

_19 Disco em PVC 500g iniciação  atletismo UND 80 122,61 9.808,80 

_ii_ Elástico para treinamento de salto verticais UND 80 173,10 13.848,00 

Total 48.50 .1  V90 

wlllle,_E~ 	'Irk 
Lote 17 - MATERIAlS ESPORTIVOS XII 

Valor 

!!Ii Especificaçao Unid. Qtde. Unitário Valor Total 
I Chuteira para futebol de campo, tipo de amarração cadarço, palmilha removIvel em 

- 
eva, linqueta flexIvel macia, tamanhos variados 124,52 17.930,88 

_L Coichonete em napa corn espuma 90x43x2crn UND 50 51,13 2.556,50 



• 1 Sacola p/ transporte de bolas. Bolsa para Fardamento. Carrega grande quantidade 
de materiais de treino em geral. Material em nylon. Alga complementar. 

UND 20 107,92 2.158 340 

____________________________________________ 
jg 1 

Total 22.645,78 

Lote 18 MATERIAlS ESPORTIVOS XIII 
- - 

!P Especificaçao Unid Qtde 
Valor 

Unitario Valor Total 

!_ Medalha Honra ao Mérito bronze UND 300 3,99 1.197,00 

--- Medalha Honra ao Mento ouro UND 300 3 1 99 1 197 00 

_i_ Medalha Honra ao Mérito prata UND 300 3 1 99 1.197,00 

T77otal 3.591 ,00 



ANEXOII 

MODELO DE DEcLARAçA0 

DECLARAç•AO (SUBITENS 4.5.1, 4.52 E 4.5.3) 



ANEXO III 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara'. 
Pela presente declaramos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei n°  8.666/93 e Lei n °  10.520/2002, bern corno as cláusulas e condiçOes da modalidade Pregäo n o  
2019.0220.1. 

Declararnos ainda, q ue nao ocorreu fato que nos irnpeça de partici par d  rnencionada Licitação. 
Assumirnos o comprornisso de bern e fleirnente fornecer Os produtos/bens especificados no 

Anexo I, caso sejarnos vencedor(es) da presente Licitaçäo. 
Objdto: Aquisiçâo de rnateriais de Iirnpeza hospitalar e esportivos destinados ao atendimento 

das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito - HGFB, Secretana de Cultura, Esporte e Juventude e 
Secretaria de Educaçäo do Manicipio de Farias Brito/CE, conforme especificaçoes apresentadas abaixo 

I tfA fli M  ATFOIAl flF I IM ,  07A 14C)APITAIAW I 
item Especificaçao Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 Aicalino lIquido corn alto poder de rernoção de sujidade Para uso ern uaique 

tipo de lavanderia, tend o- que ser usado no sisterna de dosagem corn pH de 12,( 
a 13,5, densidade de 1,5 a 1,2 que co ntenha em sua cornposiçâo carbonato de 

.1 	 r 	 I BB 5 
sOdio, rnetasiiicato de sOdio, tripolisfofato de sOdio, eletrônica e veIcuio qsp corn 
dosagern de 2 a 8rn1 por kg de roupa seca, embalagern de 50 litros corn fich 
técnica e registro da ANVISA alcalinizante  

0002 Acid -0 peracético esterilizante e desinfetante de artigos hospitalares bornbona c BB 3 51 corn ficha técnica e registro d' -a ANVISA, bornbona corn 5 litros 
0003 Alvejante/desinfetante para roupas hospitalares, indicado Para rernoçao d 

rnanchas e alvejamento. Dosagern: 2 a 10 rnI por kg de roupa seca, em nIve 
baixo de água na rnáquina de lavar, em temperatura arnbiente, liquido, incoior, BB 3 
PH 0,02 - 2 1 00 0  teor ativo % 17 - 18. Cornposição Acido Peracético,Estabiiizante, 
Coadjuvante e VeIcuio. PrincIpio Ativo: Acido Peracético 18%. BB 50 Us  

0004 Arnaciante concentrado de uso profissional indicado na lavagern de roupa 
hospitalar, 	cornposto 	de 	quartanário 	de 	arnOnia, 	áicool 	etIlico, 	fragrancia, 
conservante, Cl 19140 e água, aparência 25° C liquido viscoso, pH 3,5 a 45, BB 24 
densidade 0,9 a 1,0 e viscosidade de 500 a 1.500, dosagern de 5 a 10 ml por kg 
de roupa, corn ficha técnica e documentaçâo da ANVISA, para dosage  
eletrOnica Ernbalagern corn 25 L  

Total:  

Le, 46 	MATRIAIS hP LIMPEZA HflSPITALAR II 

Item Especificaçao Unid Qtde Valor Unitárlo Valor Total 
0001 Désinféta rite e aivejante a base dé hipoclorito de sOdio a 16% de cor arnar&ad 

corn pH de 11,5 a 13, densidade 1 1 20 a 1,30 corn dosagern de 3 a 10 ml pot kg BB 10 
de roupa seca ernbaiagern de 50 litros corn ficha tecnica e registro na ANVISA  

0002 Desodorizante arnbiental prOfissional corn agente que inibe o crescirnento d 
pIiferaç•âo rnicrObiàna corn várias frgrâiàs Para ser usado ern pulverizador, 
lIquidoiIrnpido corn pH 6 1 5 a 7,5 corn densidade de 0,98 a 1,0 que contenha em 
sua 	xrnposiçao 	urn 	tarite, 	solvénte, 	ten so 	ativo 	nâo 	iônico, 	cloreto 	di BB 24 

benzalconio, rnoriOxeno 9 corn ern balagthl de I litro corn ficha técnica e registn 
naANVISA  

0003 Detergente desincrustante ácido de uso profissional na aparencia lIquida na co 
Verde corn pH ácido e conténha em sua forrnulaçao ácido cloridico, tensoativ 

20 cationico 	tensoativo nao i6hit6, fragrancia conservante corante e veicuio 
ernbalagern caixa corn 12 und de 750m1 corn ficha tecnica e registro na ANVISA  

0004 Deteente enzirnático ccrn 4 enzirnas Para limp eza de instrurnentos ciiürgico 
edoscOpicos, equiparnentos de videoiaparbscopia e árticos odonto-médico BB io 
hospitalares aparencia liquido cor verde odor caracteristico bombona corn 

- litros ficha tecnica e t6 '  i!gtr,o na  
0005 Detènte liquido alcalino que possua alta performance usado em qualque 

BB 12 processo de lavagern indicado Para uso profissional corn pH 12 ,5 a 14 0  
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densidade 1,10 a 1,25, viscosidade de 1.500 a 6.000 que contenha em su 
composicao água, dispersante, tensoativo aniOnico, espersante e tensoativo nã 
jonico (nonilfenonetoxHado 9,50 MoIs de OE) alcalinizante, hibropoto, solvente 
branqueador Optico, embalagem de 501-t com ficha técnica e registro n 
ANVISA Para dosagem eletronica  

Total: I  

Ifla . tV - MATIPIM ng= I IM7A WAqDI TAI. AP III 
It6

m Especificacao Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
ôööT Gel anti-séptico a 70% indicado para higienizacâo instantânea das mâos ou 

como ante - séptico, gel lipido de cor transparente com pH de 7,0 a 8,5, 
viscosidade de 30.000 a 80.000 e peso especIfico de 0,87 - 0,89 que contenha 

Refil 150 
em sua composiçâo álcool etIlico hidratado a 70 0  GL INPM, água, garbomero, 
desnaturante, neutralizante, com embalagem de I L com ficha técnica e registrc 
da ANVISA ( COM SABONETEIRA EM COMODATO)  

0002 Limpador e desinfetante com puder Virucida, com eficaz frente a Hepatistis E 
(HBV), C (HCV), HIV -1 , INFLUENZA A Virus? HONG KONG E NOROVIRUS 
(FELINE 	CALICIVIRUS) 	BACTERICIDA 	EFICAZ 	FRENTE 	/ 
STAPHYLOCOCCUS 	UREI. 	SALMONELLA 	CHOLERAESUIS, 
15' ItUDOMONA-8 AERUGINOSA, BACTERIAS MULTI RESISTENTES COMC 
STAPHLOCOCCUS AUREUS MRSA, KLEBSIELLA, PNEUMONIAE KPC E 

FR 300 
ENTEROCOCCUS FAECALIS VRE, FUNGICIDA, TUBERCULICIDA, EFICA 
FRENTE A ESPOROS DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE, QUE 	P0551)1 
TECNOLOGIA AHP GARANTINDO A Q05-BRA DA CADEIA DE INFECçAO. 
EMBALAGEM DE FRASCO DE 1, 5 L COM DILUICAO DE I PARA ATE I 
PARA ATE 256 CO M- 	TEOR 	ATIVO % 4,25- 4,50. COM  LAUDOS QUE 
COMPROVE EFICAZ E REGISTRO DA AN VISA.  

0003 Neutralizador de resIduos alcalinos e clorados com pH de 3,0 a 5,0, densidadE 
1,15 a 	1,30 que contenha em 	sua composiçâo metabissufito de sOdio, 
coadjuvante, ácido cItrico, tensoativos não Iiônicos (nonil fenol etoxilado 9,5 BB 8 
Mols de OE) e veiculo q s p com diluiçao de 0,5 a 2m] para dosagem eIetrônic 
com dosadores com ficha técnica e registro na ANVISA, bombona com 25 litros  

0004 Sabonete lIquido para lavagem das mâos com agentes umectantes e emolient 
PH balanceado que proporcione maciez a polo, liquido homogenio viscoso com 
pH de 6,0 - 7,5, viscosidade de 1.800 a 3.000 e densidade 0,98 a 1,05 qu 
contenha 	em 	sua 	formulaçâo 	lauril 	éter 	sulfato 	de 	sOdio, 	coco 	amido 
propilbetaina, dietanolamida de ácido graxos de coco, ácido cItrico, agente . s 

UND 70 

unectantes, glicerina, conservante corante e fragrancia, embalagem com 5 litro 
corn ficha técnica e codumentaçao da ANVISA (COM SUPORTE EM 
COMODATO)  

Total:  

Lote 04 MATERIAlS DE LIMPEZA HOSPITALAR IV 
It Em . 	 Es p ecificaçao Unid. Qe. Valor Uflitário Valor Total 
0001 Luvas latex cano curto com CA P M E G com C A Par 300  
oPP? Luvas latex M cano longo corn C A Par 30  
00031 Papel toalha intèrfolha 	pct corn 4800 fls 100 % CELULOSE BRANCO (COM 

SUPORTE EM COMODATO)  PCT 290 

Total:  

L&La 05 MATERIAlS DE LIMPEZA HflSPITAI AR V 

Especificaçao Uflid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
L0991 Saco plástico para lixo comum 100 litros pct do m- 	100 und PCT 200  

Saco plástico para lixo comum 200 litros pct com 100 und PCT 100  
Saco plástico Para lixo comum 40 litros pct com 100 and PCT 100  

L0_904 Saco plástico para lixo comum 60 litros Oct corn 100 und PCT 200  
L009 plástico para lixo hospitalar 100 litros pct com 100 und PCT 100  
LPP Saco plástico para lixo hospitalar 200 litros pct com 100 und PCT 15  
LPPP7 Saco plástico para lixo hospitalar 30 litrospct corn100 und PCT 50  
000  8, plástico para lixo hospitalar 50 litros pct com 100 und PCT 100  

I 	 Total:  

Lote 06 MAT"  tAIAIS ESPORTIVOS I  
Item I 	 I Unid Qtde I Valor Unitaruo Valor Total I I 	 Especificaçao 
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i Antena para volei I 8OmxlOmm listrada nas cores vermeiho e branco UND 3 
0002 Marcaçao para volel de arela (02 fitas de 16mx6cm, 02 fitas de 8mx6cm e 0,4 

hastes de metal para fixacao)  
UND 2 

0003 Poste de vOlei, nas medidas oficials, com cremalheira para regulagem do cabo 
de aço, podendo ser utilizado em ginásios poliesportivos internos e exter  

UND 40 

Total: I 

I r* • fl7 - MTPPIAI PSPflRTIVfl II 

Item Especificaçao Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

p_q_q_i Apito fox 40 JP 9 
0002 Apito para mesa-  rio tipo profissional UND 2 
000 31 para arbitro 	conjunto com 02 unidades (1 vermelho e I amarelo) CJ 65  

Total: I  

I (fA AR - MATFPIAIq FPflPTiVfl A Ill 

Item Especificaçao Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

p_pi_ Bola de futebol de campo 	tipo amador UND 10  
0002 Bola de futebol de campo oficial corn costura tipo S1 	RI (tecnologia termotec 

UND 50 _ gomos confeccionada corn PU carnara airbility 420-445g x 68-70  
0003 Bola de futsal oficial tipo max 200 (8 go' 	os, costurada a mao, câmara airbility, 

UND 16 
rniolo slip system rernovivel e lubrificado cornposiçao PU 410 440gx61 64cm)  

0004 Bola de futsal oficial tipo max 500 (32 gomos, costurada a mao, cârnara airbility, 
UND 25 

miolo slip system removivel e lubrificado composiçao PU 41 0 440g x 61 64cm)  
0005 Bola de handebol tipo H2L (tamanho ferninino, 32 gomos, confeccionada corn 

UND 
Pu O 'Mara airbility rniolo slip system rernovivel e lubnficado costurada a mao) 

0006 Bola de handebol tipo HK (tarnanho rnasculino, 32 gornos, confeccionada corn 
UND 5 

Pu camara airbility, miolo slip system rernovivel e lubrificado costurada)  
0007 Bola oficial de vOlei tipo 7.0 (construção rnattizada, 16 gomos, confeccionath 

UND II 
em PUcarnara airbility composiçao PU 260-280g'  x 65cm)  

0008 Bola de basquete prbfis s ional unissex. Tamanho 7. Composiçâo: Borracha. 
UND 20 

Peso 450g Circunferencia 706m 

P099 Bola de basguete Genero Unissex Material Borracha Circunferencia 76cm UND 20  
0010 BOla de futebol society. Cornposiçâo: Poliuretano. Peso: 420g. Circunferência 

UND 68 cm- 
0011 BOla de handebol iniciaçâo HI L em PVC, latex e miolo removIvel. Diârnetro 

UND 20 49cm a 51cm 
0012 Bola de handebol iniciaçâo H2L em PVC, latex e miolo removIvel. Diâmetro 

UND 20 54cm a  
Total:  

Lnt AR MATERiAI PAPORITIVnA IV 
Item Especlflcaçâo Unid Qtde Valor Unitário Valor Total 
0001 Bornba de ar para encher bola UND 7 
0002 Calibrador para Was digital UND 3 

Total:  

LOtA IA MATRIAI ESPflRTIVflS V 

Especificaçao Uflid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
L091 Calçao para árbitro em rnalha dry fit tamanhos variados UND 10  

Lppq? Calção para jogadores em malha dry fit tarnanho G UND 50  
0003 , Calçâo para jogadores em rnalha dry fit tarnanho M UND 50  

L0004 Calçâo para jogadores ern rnalha dry fit tamanho PP e P UND 50  

L_0005 Carnisa para árbito em rnalha dry fit tarnanhos variados UND 10  

_9_0 Carnisa para jogador corn nurneraçâo ern rnalha dry fit tarnanho G UND 5 
qpp Carnisa para jogador corn nurneraçâo em rnalha dry fit tarnanho M UND 5 
p_p Carnisa para jogador corn nurneraçâo em malha dry fit tarnanho PP e P UND 

_00091 Conjunto de coletes adultos corn nurneraçâo corn 12 und cores variadas CJ 5 
Total: I 

Lnfe 11 MATFRIAI FSPflRTIVfl VI 

Espècificação U n id. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 CronOnletro esportivo (design esportivo, visor de LCD, pulseira emborrachada, 

funçao slit alarme sonoro relogio dig''ita"' l , ,  resistente a agua 	respingos de suo  
UND 2 
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ou chuva)  

9_0_ Kit 4 radios comunicadores + pontos eletronicos UND 5 
0003 Placa eletrônica para substituicão de futebol 2 faces UND I 

Total:  

I nf I - MATFPlAI FPflRTIVflS VII 

L!:ii E -specificaçäo Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

L9-01 Luvas para goleiro - amador Par 24  
Luvas Ora goleiro 	profissional Par 2 
Me* iao Juvenll tamanhos variados Par 150  

L004 Meião profissional tamanhos variados Par 5 
Total:  

I rh 1 - MATFRIAIS FPflRTIVfl VIII 

Iteen Especificação Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

[9001 Rede de futebol de campo - fio 04 de nylon UND 9 

L_q Rede de futebol de campo - flo 04 de seda UND 4 
L0003 Rede de futebol de salâo - flo 04 de nylon UND 9 

L900 Rode 'de futebol de salão - flo 04 de seda UND 4 
0005.1 

1 Rede de futebol de vOlei - fio 04 de nylon UND 10  
L0006 Rede de futebol de vOlei - fib 04 de seda UND 10  

Total:  

I if IL MATFRIAI FSPflRTIVfl IX 

: . . 	 Especifica4ão Unid. Qthe. Valor Unitário Valor Total 

Lqppi Trofeu 45cm 	30  lugar, dourado corn base na cor preta UND 7 

LP9P Trofeu 65crn 	2° lugar 	vice carnpeao dourado corn base na co preta UND 7 

L090 Trofeu 85crn 	lO  lugar 	carnpeao dourado corn base na cor preta UND 7 
0004 Troféu rnelhor goleador - ai-tilheiro (base de IOcrn de altura na cor preta e 

estátua de jogador chutando urna bola de 30crn de altura)  
UND 8 

0005 Troféu meihor goleiro (base de IOCrn de altura na cor preta e estátua de goleiro 
segurando urna bola de 306rn de altura)  

UND II 

Total:  

Lote 15 MATERIAlS ESPORTIVOS X 
Item 1 .Especificaçao Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

901 Bambolês desrnontáveis, diârnetro: 73x73x2crn UND 100  

_qp Bola dente de leite 300g UND 20  
qqq3 113- lin-has de gude corn urn lisa I8rnm pct corn 200 und (Bilas) PCT 80  
00041 Peteca colorida. Tarnanho: 47x35x32crn. Cornposiçao: Neoprene. Peso: 200g. UND 300  

Piâo de rnadeira pct Cl 12 und corn cadar go. PCT 100 	1  
Total:  

Lota 16 MATERIAI ESPORTIVO XI 

It6m  Especificaçao Uflid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 Barreiras. Kit c/ 05 und. Ajustável. Material: Plástico. Altura: ajustável ern 20 i 

j30 cm. Dirnensâo da barreira: 45,5x27crn.  KIT 20 

0002 Bastâo de revezamento p/ atletismo. Material: PVC. Tarnanho: 30crn. Kit corn 04 
und.  KIT 20 

0003 Bola de arrernesso de peso 2 kg UND 20  
0004 Bola de arrernesso de peso 4 kg UND 20  
0005 Cone corn 75crn ern pvc para sinalizaçao UND 50  
0006 Cone rnini de borracha esportivo 

I

flexIvel fitness funcional para treino 20crn UND 60  
0007 Corda de pular corn cabo 2,50rn ern Nylon UND 30  
0008 Cordas de nylon UND 30  
0009 Disco ern PVC 400g iniciaçâo atletisrno UND 80  
0010 Disco ern PVC 5009 iniciação atletisrno UND 80  
0011 Elástico para treinarnento de salto verticais UND 80  

Total: I  

(p 
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0001 Chuteira para futebol de campo, tipo de amarração cadarço, paimliha removivel Par 144 
em eva, lingueta flexIvel macia, tamanhos variados  

00_9 Coichonete em napa com espuma 90x43x2cm UND 50  

0003 Sacola p/ transporte de bolas. 	Bolsa para Fardamento. 	Carrega grande 
quantidade 	de 	materiais 	de 	treino 	em 	geral. 	Material 	em 	nylon. 	Alga UND 20 

 complement .  ar .  

Total:  

Lote : 18 - MATERIAlS ESPORTIVOS XIII 
Item Especificaçao Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
9_0_9_1 Medalha Honra ao Mérito bronze UND 300  

0002 Medalha Honra ao Mérito ouro UND 300  

qpq Medalha Honra ao Mérito prata UND 1 	300  

Total:  
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato para a aquisicao de materiais de limpeza hospitalar e 
esportivos destinados ao atendimento das necessidades do 
Hospital Geral de Farias Brito - HGFB, Secretaria de Cultura, 
Esporte e Juventude e Secretaria de Educaçao do MunicIpio de 
Farias Brito/CE, que entre si fazem, de urn lado o Municipio de 
Farias Brito/CE e do outro 

0 	 a MunicIplo de Fri Brito 	 pessoa j as 	, Estado do Ceara, 	urIdica de di.reito püblico interno, inscta no CNPJ/MF sob o 
n.°.......... ..............., através do(a).............., neste ato representada por seu(sua) 
Ordenador(ä) de Despesäs, 0(à) Sr(a)......................................, residente e dorniciliado(a) na Cidade de Farias 
Brito/CE, 	apenas 	denorninado 	de 	CONTRATANTE, 	e 	de 	outro 	lado 

... .. 
.................................................................. 	 cida 	 na , 	 estabele 
...................................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°... ................................................. 

neste a  representada por , portador(a) do CPF n° 
apenas denorninada de CONTRATADA, resolvern firmar o presente Contrato, tendo ern vista o resultado da Licitaçao 
na modalldade Pregao n° 2019. -20.1, tudo de acordo corn as norm as gerais da Lei nO 8.666/93, e suas alteracoes 
post notes, bern corno corn a Lei n° 10.520/02 - Lei que Regularnenta o Pregäo, na forma das cláusulas e condiçOes 
seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
10i Pr 0, 	de Licitaçao na modalidade Pregäo n° 2019.02.20.1, de acordo corn as norrnas gerais da Lei n° 
8.666/93, e suas àIterOes posteriores, bern corno corn a Lei n° 10.520/02 - Lei que Regularnenta o P re: gão, 
devidanente hornologado pelo(a) Sr(a) ....................................., Ordenador(a) de Despesas do(a) 

CLAUSULASEGUNDA— DO OBJETO 
2.1 - 0 presente Instrurnento tern corno objeto a aquisiçäo de rnateriais de limpeza hospitalar e esportivos destinados 
ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito - HGFB, Secretaria de Cultura, Esporte e 
Juventude e Secretaria de Educação do MunicIpio de Farias Brito/CE, conforrne especificaçoes constantes no Anexo I 
do Edital Convocatorio, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforrne discrirninado no quadro abaixo: 

CLAUS"ULA TERCE iRA - DO VALOR, DO 	 RE O D E REAJUSTE 	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 
301 - 0 objeto contratual tern o valor total de 	 (.50.8 .........  
3.2-0 valor do presente contrato nao será re ajustado. 
3.3 --w Poderá ser restäbelecida a relaçäo que as pa es pactuararn inicialrnente entre os encargos do contratado e a 
re:tribuição da Adrninistraçao para a justa rernuneração do fornecirnento, desde que objetivando a rnanutenção do 
equilIbrio econOrnico-financeiro inicial do contrato, ha hipOtese de sobrevirern fatos irnprevisIveis, ou previsiveis porérn 
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, ern caso de força 
rnaior, caso fortuito ou fato do prIncipe, configurando álea econOrnica extraordinária e extracontratual, nos terrnos do 
Art. 65, Inciso II, aimnea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser forrnalizado através de ato administrativo. 
14 • Pa"ra a efetivaçao do que trata 0 item anterior, deverá a Contratada apresentar requerirnento formal a 
Adrni'nistraçao Municipal solicitando o reequilIbrio e 	do(s) preco(s) do itern(ns) que se fizer(ern) 
necessário(s) para a justa rernuneração do(s) fornecirnento(s), devendo o referido pedido ser acornpanhado da(s) 
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nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do periodo compreendido entre a data da contrataçäo e da solicitação, 
que sera' formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicacäo do mesmo, em forma resumida, deverá ser 
providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § Unico, do Art. 61, da Lei n° 8.666/93. 

I . 	 . 
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
4.1 - 0 presente Contrato terá vigéncia ate 31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer 0 

fornecirnento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 • Os produtos seräo fornecidos de acordo corn as solicitaçoes requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, 
devendo Os rnesrnos ser entregues junto a sede desta, ou onde for rnencionado nas respectivas Ordens de Compra, 
ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que Ihe for estritarnente necessária, sendo as 
despesas corn a entrega de responbilidade da empresa Contratada. 
52 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebirnento da respectiva Ordern de 
Cornpra 
513 . A Contratada ficaráobrigada a trocar, as suäs expensas, os prod 

utos 
 que vierern a ser recusados porjusto motivo, 

sendo que 0 atodo recebirn ento näo importa rá a sua aceitacão. 
5.4 - A Con tratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que Os produtos deverão 
estar todos em ernbalagens fechadas, contendo a identificaçäo da data de industrializaçäo e o prazo de validade, 
quando for o caso. 
5.5 - Caso a Prefeitura venha op-tar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalaçOes condizentes e 
cornpatIveis Para  a guarda e arrnazenamento dos produtos. 
5.6 - 0 recebirnento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5 6 1 Provisonarnente, para efeito do posterior venficação da conforrnidade do produto corn a especificaçao, 
5.61 - Definitivarnente, apOs verificação da qualidade e quantidade do produto, polo setor responsável pela solicitaçäo 
e consequenternente aceitacao. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 • As despesas deste Contrato correrão por conta do recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos na 
seguinte Dotaçäo Orçamentaria: 

CLAUSULA SET1MA - DO PAGAMENTO 
7.1 • 0 pagarnento dos produtos fornecidos sera' efetuado pela Adrninistraçâo, rnensalrnente, obedecidas as 
requisiçöes, em rnoeda corrente, conforrne o valor apresentado na fatura correspondente e certificado polo setor 
competente lirnitando-se o desernbolso rnáxirno em conformidade corn a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
702 in  0 pagamento sera efetuado através de Cheque Nominal a Ernpresa. 

7 
CLAUSULAOITAVA - DAS OB RIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Coñtratäda para fornecer o(s) produto(s), objeto do prosente Contrato, obrigar-se-á a: 
8.1 .1 — Cumprir integralmente as disposiçOes deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela porfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por 
quaisquer danos pessoais ou rnateriais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecirnento. 
8.1 3 - Responsabilizar-se o zelar polo pagarnento de suas dIvidas em favor do terceiros envolvidos na execuçao do 
objoto contratual, em particular no quo so rofero as contribuiçOes devidas a Previdência Social, ObrigaçOos 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Püblica em geral. 
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8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigaçOes por ele assumidas, 
todas as condiçoes de habilitaçao e qualificação exigidas na Iicitaçao. 
8.1 .5 - Fomecer com presteza e dignidade o(s) prod uto(s) objeto deste Contrato. 
8.1 .6 - Aceitar nas mesmas condiçOes contratuais, acréscimos ou supressöes que se fizerem necessários na forma 
estabelecida no Art. 65, § 1 0  da Lei no 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.1 .7 - Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os 
produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo 
competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas corn a entrega de sua 
responsabilidade. 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, 0(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de 
recebirnento näo irnportará em sua aceitação. 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar 
todos em embalagens fechadas, contendo al identificaçao da data de industrialização e o prazo de validade, quando for 
0 caso. 
801.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalaçöes 
condizentes e compatIveis para a guard -a- e armazenarnento dos produtos pondo-os a salvo de possIvel deterioração. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 
9111 - A Contratante obrigar-se-á a: 
9.131 • Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bern corno zelo no fornecimento e o cum  prime nto dos 
prazos. 
9.1 .2 . Notificar a CONTRATADA S, b-ro qualquer irregularidade no fomecimento do(s) produto(s) objeto deste Contrato. 
9.103 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a execuçao do 
objeto contratual. 
9.1.4 • Efetuar os pagamentos devidos nas condiçOes estabelecidas neste Instrumento, bern corno zelar pelo 
cumprirnento de todas as cláusulas contratuais. 

.- 
CLAUSULA DE- IMA— DAS SANçOES 
10.1 - A Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sançOes dos artigos 86 a 88 da Lei n° 
8.666/93, e was demais alteraçOes. 
10.2 - 0 Atraso injustificado na execuçao do contrato, inadirnplemento, sujeitará a Contratada as seguintes sançoes: 
101.1 - Advertência; 
1022 . Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0 prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde ja' estabelecido a multa de 0,3% 
0res décimos por cento) por dia de atraso, ate o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de 
Compra, caso seja inferior a 30 (tn"nta) dias. 
1002.22 - Multa de 20% (vinte por ,  cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso superior a 
30 (trih ta) dias. 
102203 - Suspensäo ternporária do direito de participar em licitaçOes e impedimento de contratar corn a Prefeitura 
Municipal de Farias Brito por prazo näo superior a 02 (dois) anos. 
100224 - Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn Administraçäo Municipal, enquanto perdurarem os 
motivos dot erminantes da punição, ou ate que seja promovida reabilitaçäo, perante a prOpria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

A Prefeitura Municipal de Fs Brit ,so  sem prejuIzo das sancOes aplicáv1. aria 	 eis, reterá crédito, promoverá cobrança 
judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por 
culpa da empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA PRIM̀EIRA • DA RESCISAO 
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11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por 
infringencia de qualquer das condiçOes pactuadas. 
III - 0 nao cumpmento das disposiçoes especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de 
Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde ja' os 
direitos da Administração, corn relaçao as norrnas contratuals e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. 
11.3 - 0 presente contra—to é rescindivel ainda, independenternente de qualquer interpelaçäo Judicial ou Extrajudicial, 
nos casos de: 
11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer urna das partes; 
11 .3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, rnediante aviso por escto corn 30 (trinta) dias de 
antecedência, sem Onus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada 
poderá rescindi-lo sem quo se faça necessário uma comunicaçäo por escrito corn a antecedência definida no subitem 
anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAçAO CONTRATUAL 
1201 - Quaisquer alteraçoes que venharn a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Term* ermo Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PU81LICAçA0 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixaçao em local de costume, ate o 5 0  (quinto) dia (itil do mês 
subseqüente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 • lntegram 0 presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada 
pela Contratada, bern como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcriçao. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer düvidas oriundas do presente contrato é 0 da Comarca de Farias Brito 
-CE. 

Declaram as partes quo este Contrato corresponde a manifestaçao final, completa e exciusiva de acordo entre elas 
celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas. 

Farias Brito/CE......................................................... 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TEST EMUNHAS: 

1).......... ................................ .....some ........ was 
...
... . ....... 

...... 
 ........ .........CPF.................................................... 

2) ................ ....... ...................... ....  ....... ........ ..... son ........ ..............CPF.................................................... 
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