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EXECUTIVO GABINETE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DECRETO MUNICIPAL 028/2020, 07 de Julho de 2020 

 

 

Suspender o início da Etapa 2 da Fase 1 do plano de 

retomada das atividades definidas no Decreto 

Municipal n. 026 de 30 de junho de 2020 e na Portaria 

Conjunta n. 002, ambos de 30 de junho de 2020. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 

56, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Areia Branca/RN e,  

 

CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta emitida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, por seu 

Procurador-Geral de Justiça e pelos Promotores e Promotoras de Justiça 

que subscrevem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão no RN, pelo Procurador 

Regional dos Direitos do Cidadão substituto e Procuradores subscritores, 

e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em 22 de junho de 2020.  

 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Norte 

suspendeu a segunda fração da primeira fase do Plano de Retomada 

Gradual da Economia e que a Governadora Fátima Bezerra reforçou a 

importância dos municípios e dos prefeitos para a superação da pandemia.  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º. O Decreto n. 026, de 30 de junho de 2020, que passa 

a vigorar com a seguinte alteração: 

 

Art.5......................................................

............................................................................................ .....................

.....................................................  

Parágrafo segundo 

................................................................ 

.................................................................................................................

..................  

I 

.............................................................................................. 

.................................................................................................................

..................  

 

b) Etapa 2 de 15/07/2020 a 21/07/2020.  

  

Art. 2º As determinações dispostas neste Decreto, não 

excluem as outras medidas decretadas anteriormente e não atingidas pelo 

mesmo.  

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 

vigendo até ato a revogá-lo, expressamente, devendo-se publicar com a 

maior brevidade possível, inclusive em edição extra do Diário Oficial do 

Município se necessário. 

 

Areia Branca/RN, 07 de julho de 2020.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita Municipal de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

EXECUTIVO LICITAÇÃO 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 

AVISO DE COTAÇÃO 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

O Município de Areia Branca/RN, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, representada pelo seu 

Presidente, designado pela Portaria da Senhora Prefeita Municipal Nº. 

01/2020 - GC - de 09 de janeiro de 2020, e com fundamento no Art. 4º da 

Lei nº 13.979/2020 c/c Decreto Municipal nº 007, de 13 de abril de 2020, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará 

realizar COTAÇÃO DE PREÇO visando DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a 

futura Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição/fornecimento de 

saneantes hospitalares para serem utilizados na unidade hospitalar 

deste Município, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de 

Saúde, bem como especificações e quantidades estabelecidas no Termo 

de Referência Anexo. 

 

As Propostas de Preços deverão ser elaboradas em papel timbrado, 

assinadas pelo representante legal, datadas, digitalizadas e encaminhadas 

juntamente com os documentos habilitatórios (item “4” do Termo de 

Referência) para o e-mail licitardispensas@gmail.com, até o dia 10 de 

julho de 2020, às 12h00min, quando será verificada a menor proposta 

para aquisição dos produtos e posterior análise dos documentos de 

Habilitação, no caso da(s) proposta(s) vencedora(s). 

 

Documentos de Habilitação: 1) Contrato Social ou documento 

equivalente; 2) Cartão de CNPJ; 3) RG e CPF do sócio administrador ou 

representante legal; 4) Regularidade Fiscal perante a Fazenda Municipal, 

Estadual, Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 5) Declaração que não 

emprega menores de 16 (dezesseis) anos (Art.7º, inciso XXXIII da 

CF/88) – Modelo Anexo ao Termo de Referência.  

 

Demais informações podem ser solicitadas através do e-mail 

licitardispensas@gmail.com e o Termo de Referência pode ser 

consultado no endereço http://areiabranca.rn.gov.br/editais.  

  

Areia Branca(RN), 07 de julho de 2020 

  

 

ANTÔNIO LOPES NETO 

Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 

http://areiabranca.rn.gov.br/
mailto:compraspmab@gmail.com
mailto:compraspmab@gmail.com
http://areiabranca.rn.gov.br/editais


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 104 Edição- Areia Branca/RN, 07 de Julho de 2020. 
  

2  

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO  

 

1.1. Constitui o objeto deste processo a contratação de empresa 

especializada para a para aquisição/fornecimento de saneantes 

hospitalares para serem utilizados na unidade hospitalar deste 

Município, de acordo com as especificações, quantitativos e condições 

constantes deste Termo de Referência. 

 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA CONTRATAÇÃO 

2.1 – A presente contratação se fundamenta no Art. 4º da Lei nº 

13.979/2020 c/c Art. 3º do Decreto Municipal nº 007/2020, de 13 de abril 

de 2020. 

 

3 – DA DESCRIÇÃO DOS ITENS 

3.1 – Constituem itens do presente Termo de Referência (especificações 

e quantitativos): 

 

 

Itens Descrição do Produto Embalagem QTD 

01 

Detergente líquido concentrado, com branqueador, 

óptico, suavemente perfumado e de fácil solubilidade. 

Penetra facilmente entre as fibras, naturais ou sintéticas, 

removendo todo tipo de sujidade. Proporciona excelente 

rendimento na umectação, pré-lavagem e lavagem. OBS: 

a empresa ganhadora fornecerá os dosadores 

automáticos, como também realizará capacitação no 

manuseio e  protocolo de manuseio e rotinas no 

ambientes de lavanderias hospitalares. BB 50 Litros 12 

02 

Aditivo concentrado. Possui em uma formulação 

tensoativos de última geração que tem poder de limpeza, 

emulsionando óleos, graxas e gorduras. Remove com 

eficiência sujidades leves e pesadas. OBS: a empresa 

ganhadora fornecerá os dosadores automáticos, como 

também realizará capacitação no manuseio e  protocolo 

de manuseio e rotinas no ambientes de lavanderias 

hospitalares. BB 50 Litros 12 

03 

Alvejante líquido oxigenado com alto poder para 

remoção de manchas e aleijamento de roupas de 

algodão e poliéster/algodão, em baixas dosagens, possui 

em sua formulação ácido peracético, que permite a 

liberação gradativa do oxigênio ativo. Não agride as 

fibras, preservando as cores e a vida útil dos tecidos. 

OBS: a empresa ganhadora fornecerá os dosadores 

automáticos, como também realizará capacitação no 

manuseio e  protocolo de manuseio e rotinas no 

ambientes de lavanderias hospitalares. BB 50 Litros 12 

04 

Neutralizador de alcalinidade e cloro residual. 

Protege o tecido contra o amarelo mento. Remove 

manchas sensíveis a redução. OBS: a empresa ganhadora 

fornecerá os dosadores automáticos, como também 

realizará capacitação no manuseio e  protocolo de 

manuseio e rotinas no ambientes de lavanderias 

hospitalares. BB 50 Litros 12 

05 

Amaciante de caráter universal e com elevado teor de 

perfume. Indicado para dosagem eletrônica, para todos 

os tipos de tecidos. OBS: a empresa ganhadora fornecerá 

os dosadores automáticos, como também realizará 

capacitação no manuseio e  protocolo de manuseio e 

rotinas no ambientes de lavanderias hospitalares. BB 50 Litros 12 

 

 

 

4 – DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

4.1 – As empresas e/ou interessados em fornecer os itens objeto do 

presente Termo de Referência deverão encaminhar ao email 

licitardispensas@gmail.com proposta de preço em papel timbrado, 

assinada pelo representante legal, datada, digitalizada e acompanhada da 

seguinte documentação habilitatória, igualmente digitalizada: 

I – Contrato Social ou documento equivalente; 

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 

III – RG e CPF do sócio administrador ou representante legal; 

IV - Certidão conjunta de regularidade relativo aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, bem como as contribuições sociais, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

V - Comprovante de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da 

Certidão Conjunta Negativa junto aos Tributos Estaduais e a Dívida Ativa 

do Estado, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa 

for sediada; 

VI - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da 

licitante; 

VII - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de 

Situação (CRF) emitida pela Caixa Econômica Federal; 

VIII - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas); 

IX - Declaração expressa por quem detenha poderes para tanto, 

devidamente assinada, de que não emprega menores de 16 (dezesseis) 

anos (Art.7º, inciso XXXIII da CF/88).  

 

5 – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

http://areiabranca.rn.gov.br/
mailto:compraspmab@gmail.com
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5.1 - Os pagamentos serão realizados á medida que os produtos forem 

solicitados, conforme as necessidades da Contratante, mediante 

apresentação da Nota Fiscal e fatura correspondente que deverão vir 

acompanhadas dos seguintes documentos:  

I - Certidão conjunta de regularidade relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, bem como as contribuições sociais, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

II - Comprovante de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da 

Certidão Conjunta Negativa junto aos Tributos Estaduais e a Dívida Ativa 

do Estado, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa 

for sediada; 

III - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da 

licitante; 

IV - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de 

Situação (CRF) emitida pela Caixa Econômica Federal; 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas); 

5.2 - Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o 

pagamento será efetuado até 30 (trinta) dia após o protocolo da Fatura 

pela CONTRATADA. 

5.3 - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, creditado 

em favor do fornecedor, devendo para tal ficar explicito o nome e os 

dados da conta bancária (nº da agência e nº da conta bancária, e banco) 

do fornecedor para que seja efetivado o pagamento /crédito. 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas decorrentes do referido certame correrão por conta do 

Orçamento vigente para o exercício em vigor, sendo: 

2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA 

COMPLEXIDADE-MAC; fonte 12140000 - transferências fundo a 

fundo de recursos do SUS, 15300000 - Transferência da União Referente 

a Royalties do Petróleo, ação: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 

 

7 – DA ESTIMATIVA DE PREÇO 

7.1 – A estimativa de preço deu-se nos termos do Art. 2º, §2º, inciso V do 

Decreto Municipal nº 007/2020, de 13 de abril de 2020, conforme 

pesquisa acostada nos autos deste processo de Dispensa de Licitação. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A Contratada obriga-se a:  

8.1.1. Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, imediatamente 

e local indicados pela Administração Municipal, em estrita observância 

das especificações contidas no Termo de Referência, acompanhados da 

respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, 

fabricante, lote, validade e quantidade;  

8.1.2. Atender prontamente às exigências da Administração, constantes 

no Termo de Referência, inerentes ao objeto da presente dispensa; 

8.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas que anteceder a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação;  

8.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta Dispensa de Licitação;  

8.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 

prestações a que está obrigada;  

8.1.6 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

8.1.7 – Entregar o material solicitado no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas após o recebimento da respectiva ordem de compra.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. A Contratante obriga-se a:  

9.1.1. Receber definitivamente o material, disponibilizando local, data e 

horário;  

9.1.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos itens recebidos com 

as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento;  

9.1.3. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas, a efetiva entrega do objeto 

deste processo;  

9.1.4. Prestar à PROMITENTE FORNECEDORA toda e qualquer 

informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do presente 

processo;  

9.1.5. Efetuar o pagamento à PROMITENTE FORNECEDORA, no 

prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;  

9.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de servidor especialmente designado; 

10. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO  

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;  

http://areiabranca.rn.gov.br/
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10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 

e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 

e das demais penalidades legais, a licitante que:  

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame;  

b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a 

proposta;  

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

d) quando convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

realizar o fornecimento solicitado.  

e) realizar fraude fiscal;  

11.1.2. Para condutas descritas nas letras “a”, “c” e “e” acima será 

aplicada multa de no máximo 10% do valor do Item arrematado; 

11.1.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima 

poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde; 

11.1.4 A aplicação das penalidades previstas é de competência exclusiva 

do Secretário de Saúde do Município Contratante. 

Areia Branca/RN, 07 de julho de 2020. 

 

 

________________________ 

 INÁCIO ALEXANDRE DA SILVA  

CPF - 070.362.964-61 

Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

  

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

  _____________(razão social da empresa)_______________, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 

_____________, por seu representante legal abaixo assinado, 

DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, nos termos do inciso V, do artigo 27, da Lei 

Federal Nº 8.666/93. 

 

Local e data 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

 

CPF nº _____________ 

 

 

RG nº ______________ 
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