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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 041/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente Chamada
Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto Municipal nº 3.801/2020, que
poderá ser consultado no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da quarta-feira, dia 08 de janeiro de
2020, Nº 3727, link: https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0, com a
finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado dos itens de
material de higiene pessoal e limpeza, de forma emergencial, para atendimento e manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria
Municipal de Saúde, pertencente ao Sistema Público do Município de Cairu, Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme PROPOSTA DE
PREÇOS (ANEXO I) da presente chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal
de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 / RAMAL
208.
A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ e
assinada

pelo

representante

legal

e

deverá

ser

encaminhada

pelo

mesmo

e-mail

(e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 26 de outubro de 2020.
Fica ressalvado que a consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que todos
os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido pela Lei Federal nº
8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº 10.520/2002 e/ou pela Lei Federal nº 13.979/2020, demais normas
aplicáveis à espécie, no que couber.

Cairu-BA, 19 de outubro de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO MATERIAIS
AGUA SANITÁRIA, uso
domestico, a base de
hipoclorito de sódio, com
teor de cloro ativo entre
2,0
a
2,5
%
p/p.
Embalagem plástica de 01
litro, com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de
validade de 06 meses e
Registro e/ou Notificação
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
CAIXA
com 12 unidades
DESINFETANTE
LÍQUIDO, para uso geral,
composto de tensoativo e
bactericida
associados
(ação
bactericida
e
germicida), com Registro
e/ou
Notificação
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Embalagem de 1L, com
dados do fabricante, data
e prazo de validade.
CAIXA com 12 unidades
DETERGENTE LÍQUIDO
LAVA LOUÇAS, tensoativo
e
biodegradável.
Embalagem com 500 ml,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de
validade e Registro e/ou
Notificação no Ministério
da Saúde/ANVISA. CAIXA
com 12 unidades.

UND

QUANT

CAIXA

270

CAIXA

175

CAIXA

130

INDICAÇÃO DA
MARCA

R$ UNIT

R$ TOTAL
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4

5

6

LAVA ROUPAS (Sabão
em Pó), limpeza multiuso
profunda, com tensoativo
aniônico,
tamponantes,
coadjuvante, branqueador
óptico, contendo ainda
sulfonato de sódio e
tensoativo biodegradável.
Pacotes/Embalagem:
contendo 500 gramas,
com dados do fabricante,
data de fabricação, prazo
de validade e composição
química. O produto devera
ter registro ou notificação
na ANVISA/Ministério da
Saúde. Caixa/Fardo com
27 unidades contendo 500
gramas cada.
ODORIZANTE
DE
AMBIENTE
SPRAY,
contendo
Nonifenol
etoxilado,
solvente,
isotiazolinona,
com
fragrância
agradável.
Embalagem com 410 ml,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade. Registro e/ou
Notificação no Ministério
da Saúde/ANVISA. CAIXA
com 06 unidades
PAPEL
HIGIÊNICO
NEUTRO, folha simples,
100% celulose, de boa
qualidade, 100% fibras
naturais, na cor branca,
sem odor, dimensões 30m
x
10cm.
Embalagem:
pacote com 04 rolos,
contendo na embalagem
nome do fabricante, a
marca, as dimensões, e as
indicações de neutro e não
reciclado. Critérios de
conferencia e inspeção no
recebimento: visual, por
cheiro, tato e medição.
Fardo com 16 pacotes
com 04 rolos cada (64
rolos).

CAIXA
OU
FARDO

131

CAIXA

30

FARDO

330
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7

8

9

PEDRA SANITÁRIA, para
uso em vaso sanitário,
composta
de:
Paradiclorobenzeno, lauril
sulfato
de
sódio,
espessante e corante, com
pH (solução alcoólica 1%):
6,0 – 10,0, fragrância
agradável.
Embalagem:
Cartolina 25g, contendo o
nome do fabricante, data
de fabricação, prazo de
validade e Registro e/ou
Notificação no Ministério
da Saúde/ANVISA.
SABÃO
LÍQUIDO,
formulado com PH neutro,
fragrância
agradável,
miscível
em
água,
composto de: ácido graxo
de arroz, neutralizante,
lauril éter, sulfato de sódio,
coadjuvante,
isotiazolinona,
água.
Acondicionado
em
embalagem contendo no
mínimo
400ml,
sem
rachaduras e vazamentos.
Deverá constar no rotulo:
Nome do produto e sua
composição
química
permitida por Lei, marca
do fabricante, data de
fabricação,
prazo
de
validade de no mínimo até
06 (seis) meses, Registro
ou Notificação Ministério
da Saúde/ANVISA, nome
e
CRQ
(Conselho
Regional de Química) do
químico
responsável.
CAIXA com 06 (seis)
unidades
SABÃO
EM
BARRA
NEUTRO GLICERINADO,
MULTI-USO, composto de:
sebo,
óleo
vegetal,
alcalinizante,
cargas,
corantes, água, fragrância
e adjuvante, com alto
poder
desengordurante.
Embalagem:
Pacotes
contendo 05 unidades de
200 gramas. CAIXA com
20 pacotes contendo 05
unidades de 200 gramas,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante, data

UNID

40

CAIXA

58

CAIXA

07
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de fabricação, prazo de
validade e Autorização de
Funcionamento (CRQ).
VALOR TOTAL LOTE I

PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO
a) O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em horário comercial (das 08 às 12h e das
14:00 às 16:00h, de segunda-feira à sexta feira), de acordo com as solicitações descritas na Ordem
de Fornecimento emitida por cada Secretaria, no prazo de até 5 (cinco) dias nos seguintes locais:
9 Secretaria Municipal de Saúde em horário comercial, situada na Praça Santo Antônio, s/n,
Centro, Cairu – Bahia;
9 Secretaria Municipal de Educação em horário comercial, situada na Praça Marechal Deodoro,
s/n, Centro, Cairu – Bahia;
9 Secretaria Municipal de Administração em horário comercial, situada na Praça Marechal
Deodoro, 03, Centro, Cairu – Bahia - Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão.
b) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a entrega do licitado,
inclusive as despesas com transportes (marítimo e terrestre), frete, taxas, emolumentos e quaisquer
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.
c) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
d) No caso de entrega incompleta do produto requisitado na Ordem de Fornecimento, a empresa se
responsabilizará pela entrega nos locais e unidades indicadas pela Secretaria de Administração, no
prazo de 24 horas.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) Os pagamentos serão ser efetuados, no prazo de até 15 (quinze) dias, após atestado o
recebimento em compatibilidade com a Ordem de Fornecimento;
b) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Educação deverão ser emitidas em favor da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIRU – SEDUC, Praça Marechal Deodoro, nº 03,
Térreo Sec. Educação, Centro, CEP 45.420-000, Cairu - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
30.530.137/0001-19.
c) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Saúde deverão ser emitidas em favor do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio, S/N, Centro, Cairu - Bahia, CEP 45.420000, CNPJ nº 11.406.106/0001-06.

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social,
endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A EMPRESA DEVERÁ INDICAR EM SUA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS OFERTADOS.
A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU) como
uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA, portanto, tem uma ligação legal, que,
quando aceita, não pode ser alterada.
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A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS), implica na aceitação das condições aqui
estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes sujeitas as penalidades prevista na
legislação aplicável.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação pela unidade
interessada.
DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA EM ANEXO A COTAÇÃO DE PREÇOS EM CASO DA
PREFEITURA OPTAR PELA CONTRATAÇÃO DIRETA.
(A empresa interessada deverá apresentar a documentação relacionada a seguir):
Na Habilitação Jurídica exigir-se-á:
x
x

x

x

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto) do(s)
sócio(s) da empresa.
Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp)
emissão não superior a 30 dias.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da
eleição de seus atuais administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os objetos
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação.
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do
licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no site
http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).

Na Regularidade Fiscal e Trabalhista exigir-se-á:
x
x
x
x
x
x
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e
INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica
Federal.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST).

Na Qualificação Técnica exigir-se-á:
x

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. A comprovação de aptidão: Quando emitido por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público, deverá vir acompanhada da(s) cópia(s) do(s) contrato(s)
com a respectiva contratante do fornecimento/execução atestado, acompanhado da respectiva

6/7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGS3ADDX7WOEYWMNGBJ3CG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
8 - Ano - Nº 4302

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

publicação, onde fique evidente a compatibilidade do objeto do contrato; Quando emitido por
pessoa(s) jurídica(s) de direito privado ou afim, deverá vir acompanhado de cópias de notas fiscais
para comprovar o fornecimento/execução em compatibilidade com o objeto do contrato.
x

Alvará de Licença, Localização e funcionamento, compatível com o objeto desta licitação, expedido
pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.

Na Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á:
x

Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas,
expedida pelo Tribunal de Justiça (http://www5.tjba.jus.br/).

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Declaração firmada pelo representante legal da empresa para cumprimento da exigência prevista na Lei
Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02 (DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR).

____________________, ____ de _______________ de 2020.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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