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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 047/2019 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº: 025/2019 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 26/09/2019 às  09:00hs 

 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESAS, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS (CONFORME ANEXO VIII) 
 

PREÂMBULO 
 
                Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2019 às 09:00 horas, o MUNICÍPIO DE 
PIRAPORA, entidade de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.539.463/0001-21, sediado na 
Rua Antonio Nascimento nº 274, Centro, Pirapora -  MG, aqui representada pela Prefeita  Srª. 
MARCELLA MACHADO RIBAS FONSECA, de acordo com as disposições do Edital, fará abertura 
do certame PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2019, a licitação será do tipo MENOR PREÇO, tendo como 
critério de julgamento o valor “POR ITEM”,  regido pelo Decreto Municipal n° 042  de 28 de dezembro 
de 2011, Decreto Municipal nº 035 de  10 de julho de 2014 e pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, aplicando se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, com alterações posteriores e da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155 de 27 de 
outubro de 2016  e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial com Registro de Preços em epígrafe, 
observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 
cláusulas que se seguem.  O pregão será realizado pela Pregoeiro, LUIZ CARLOS NUNES e Equipe de 
Apoio formada por IGOR QUEIROZ EVANGELISTA, LUCAS OZÓRIO PAIXÃO, NILSON 
RODRIGUES DOS SANTOS, POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS, RAFAEL NATIVIDADE 
DE JESUS, designados através da Portaria nº 441 de 14 de agosto de 2019. 
 
1. OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto o: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIRAPORA, conforme quantidade e especificações constantes do ANEXO I , bem 
como os outros anexos a este instrumento convocatório. 

 
1.2  É parte integrante do presente ato convocatório os anexos I, II, III, IV, V, VI,  VII e VIII  contendo 
respectivamente termo de referência, descrição do objeto, modelo de credenciamento, modelo de 
proposta, Minuta da Ata de Registro de Preços, Minuta de Contrato, Declaração de Micro-Empresa, 
Estimativa de Preço. 

 
2. DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. A presente licitação visa o registro de preços para aquisições freqüentes, nos termos do art 1º, I do 
Decreto Municipal nº 042/2011. 
 
2.2. A quantia mínima a ser proposta deve atender à previsão de consumo da Prefeitura Municipal de 
Pirapora/MG, não sendo admitida cotação inferior. 
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2.2.1 Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 
 
2.3   DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
  
2.3.1  O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na 
forma da minuta constante do ANEXO V e das condições previstas neste Edital. 
 
2.3.2   Após homologado será celebrado ATA DE REGISTRO DE PREÇO para cobertura de todos os 
itens e seus quantitativos constantes do Anexo II do Edital. 
 
2.3.3  A Ata de registro de preços resultante deste certame terá validade de 12 (doze) meses a partir da 
data de sua assinatura. 
 
2.3.4  A Administração não terá obrigatoriedade de contratar ao final do prazo de validade da ATA. 
 
2.3.5 A Prefeitura Municipal de Pirapora por intermédio da Divisão de Suprimentos e Contratos 
convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para assinatura 
da Ata de Registro de Preços.  
2.3.5.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
2.3.5.2 É facultado a Administração quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 
 
2.3.6 Incumbirá à Prefeitura Municipal de Pirapora Providenciar a publicação, por extrato da ATA, no 
Diário Oficial do Município. 
 
2.3.7 A Prefeitura Municipal de Pirapora poderá solicitar auxílio técnico e especificações mais detalhadas 
aos participantes, com vistas à promoção dos atos necessários à instrução processual para realização do 
procedimento licitatório bem como quanto a realização de pesquisas de preços. 
 
2.4   DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
2.4.1  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 
alínea ”D” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93  
 
2.4.2   Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
praticados pelo mercado. 
 
2.4.3 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus valores ao praticado pelo mercado, serão liberados 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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2.4.4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
 
2.4.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
2.4.5.1  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e;  nesse caso convocar os demais licitantes.     
 
2.4.5.2 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.       
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 Nos termos do inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 a presente licitação é 
destinada à exclusiva participação de Micro e Pequenas Empresas para a maior parte dos itens – 
sendo Ampla Concorrência apenas para o item 64. 
 
3.1.1 Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certame aquelas 
que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se enquadrem 
em nenhum das situações descritas no Parágrafo 4º do referido Art. 3º. 
 
3.1.2 Para fins de comprovação da condição de Micro ou Empresas de Pequeno Porte assim 
definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, a Licitante deverá apresentar certidão simplificada da Junta Comercial ou declaração 
contida no ANEXO VII deste Edital. 
 
3.1.3 Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas que detenham atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão e que atenderem aos requisitos de habilitação e da proposta de 
preços; 
 
3.1.4 Não poderá participar do presente certame a empresa: 
 
3.1.5 Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em 
liquidação; 
 
3.1.6 Estrangeira que não funcione no País. 
 
3.1.7 Com direito suspenso de contratar com a Administração Pública Municipal ou por ter sido declarada 
inidônea; 
 
3.1.8 Que esteja cumprindo penalidade que impeça de participar de licitação junto à Administração 
Publica Municipal; 
 
3.1.9 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 
vinculo empregatício com o Município. 
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3.2 O Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão contratar com o 
Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. 
§ 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice - prefeito, os 
Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o 
segundo grau, inclusive por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois do desligamento do 
cargo. 
§ 2º - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos 
os interessados.  
 
3.3 DA IMPUGNAÇÃO  

 
3.3.1  Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º dia útil, e por 
licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@pirapora.mg.gov.br, e  protocolizadas no setor 
de protocolo da Prefeitura Municipal de Pirapora dirigida ao Pregoeiro no horário de 12:00 às 17:00 
horas. 
 
3.3.2  A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de 
identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão 
social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do 
signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e 
procuração, se procurador, somente procuração, se pública). 
 
3.3.3.O Setor de Licitações não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, 
sejam intempestivas. 
 
3.3.4  - Acolhida a impugnação será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei 
8.666/93.  
 
4. ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1 Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” E “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
 4.1.1 Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme 
endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 

LOCAL: Sala de reuniões da Comissão de Licitação à Rua Antonio Nascimento, 274 - Bairro: Centro 
Município de Pirapora - MG. 
 
DATA: 26/09/2019  HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
4.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. 
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO Nº 025/2019 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: ___________________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG.                                                                
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO Nº 025/2019                                             
ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO                                      
PROPONENTE: ___________________________ 
 
4.2 As empresas que não terão representantes para participar da sessão e não encaminharem envelopes via 
Correios, deverão protocolar os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” junto ao 
setor de Protocolo desta Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG não se responsabilizará 
pelos envelopes que não sejam protocolados no referido setor, no horário de 12:00 às 17:00 horas, 
em no máximo um dia antes ao agendamento da sessão. 
 
5. CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão pública, o 
credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos envelopes “proposta” e 
“documentação”.  
 
5.1.1 O horário do credenciamento será meia hora antes do início da sessão a partir das 08:30 (oito horas 
e trinta minutos), e o seu término se dará  impreterivelmente às 09:00 (nove horas). Após a abertura da 
sessão não se admitirá o credenciamento de novos licitantes. 
 
5.1.2 Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
 
5.1.3 Será considerado retardatário o licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da 
sessão pública após a abertura da sessão pelo pregoeiro. 
 
5.1.4 Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito. 
 
5.2 - Para o credenciamento, o representante legal da licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os 
envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” lacrados e também os documentos 
abaixo relacionados FORA DOS ENVELOPES: 
 
5.2.1 - Documentos pessoais do representante da Empresa Licitante,  
(apresentar  autenticado,  ou o original para autenticação das cópias); 
 
5.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos 
de eleições de seus administradores; 
(apresentar  autenticado,  ou o original para autenticação das cópias); 
 
5.2.2.1 Se as alterações em sua totalidade tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar 
a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente 
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5.2.3 - Instrumento público de procuração, ou por outro instrumento particular com firma  
reconhecida. (caso o Representante não seja sócio da Empresa Licitante, conforme modelo  constante do 
anexo II) ; 
 
5.2.4 – Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que não 
a comercial; 
 
5.2.4.1 O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação. 
 
5.2.4.2 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob 
pena de exclusão sumária das representadas. 
 
5.2.4.3 Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e 
serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo. 
 
5.2.5  Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. 
A empresa, que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta 
acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais. 
 
5.2.6 - Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá 
apresentar à equipe de Pregão, juntamente com o Credenciamento, a declaração constante do Anexo VI 
- Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou ainda Certidão 
Simplificada expedida pela Junta Comercial; 
 
5.2.7 - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, dando ciência de que cumpre às 
condições do presente certame conforme modelo ABAIXO apresentar; junto ao credenciamento. 
 

D E C L A R AÇ Ã O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 047/2019 <> PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO           
Nº: 025/2019 

 
(Razão Social do LICITANTE)____________, inscrita no CNPJ sob o n° __________________, sediada 
na _______(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do 
artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constante do item 7 do presente edital. 
 

Pirapora, ____ de ____________ de 2019. 
_______________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante) 
Carimbo de CNPJ do licitante 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
 
5.2.7 – Todas as exigências acima será  apresentada fora dos envelopes de propostas e/ou documentação. 
 
6. PROPOSTAS COMERCIAIS. 
 
6.1 As propostas comerciais serão datilografadas ou digitadas, impressas em uma via, com suas páginas 
rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, 
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões 
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ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital. 
 
6.1.2 – O envelope “proposta” poderá conter também a proposta comercial digitada em meio digital 
(Compact Disc – CD ou pen-drive) mediante o preenchimento do anexo que será fornecido ao licitante 
quando da retirada do Edital. Esse se faz necessário Para “agilizar” o certame. Verificar se o mesmo 
encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Pirapora. 
                                                                                                                                                                                                                      
6.2 – A proposta comercial impressa deverá conter obrigatoriamente: 
 
6.2.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone da empresa proponente; 
 
6.2.2.  Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado, caso seja 
prestação de serviços esta será dispensada. 
 
6.2.3   Nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante; 
 
6.2.3.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega 
dos envelopes. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
6.2.3.2   Decorridos os 60 sessenta dias da data do recebimento das propostas , sem convocação para a 
contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 
 
6.2.3.3  Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada a prorrogação de sua validade a todos os 
licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse da Administração. 
 
6.2.3.4  A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta 
 
6.3 As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de 
soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que 
prevalecerá sempre o primeiro. 
 
6.3.1 Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá 

assinar a proposta. 
 

6.4 Caso houver divergência entre o valor da proposta em numeral e o valor por extenso, será 
considerado o valor por extenso 

 
6.5 Serão desclassificadas as proposta que não atenderam às exigências do presente edital e seus anexos, 

sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
6.6 Os preços serão cotados em moeda nacional com duas casas decimais. Ex.: R$ 0,01. 
 
6.7 Os lances deverão ter valores distintos e decrescentes em relação ao menor lance anteriormente 
apresentado. 
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6.8 Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até 
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
 
6.9 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 

 
6.10 Juntamente com a proposta comercial, a licitante apresentará a Declaração de termo de 
compromisso e pleno atendimento, declarando que o objeto do certame será entregue conforme 
estipulado neste edital, e que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o 
certame, conforme modelo a seguir, além dos certificados e/ou declaração eventualmente exigidos nos 
anexos. 
 

DECLARAÇÃO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO                                         Nº: 047/2019 
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO           Nº: 025/2019 
 
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº _____________________. Declara, sob as penas 
da lei, que o objeto do certame será entregue conforme estipulado no edital, e  compromete a cumprir e 
fazer cumprir o estabelecido na legislação que regulamenta. 
 
Declara também, sob as penas da lei e para efeito de cumprimento ao estabelecido no inciso XIII do 
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que atende plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial com Registro de Preços N.º 025/2019. 
 
Data e local: 
_________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

(COLOCAR NO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL) 
 
7 HABILITAÇÃO 
O envelope “documentação” deverá conter os seguintes documentos em original ou cópia 
autenticada, em 1 (uma) via, sem emenda, rasuras ou entrelinhas: 
 
7.1.  Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
7.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos 
de eleições de seus administradores; 
 
7.1.2.1 Se as alterações em sua totalidade tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 

registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento 
que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 

Fone: 0** 38 3740 - 6121 
Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

 

 9

poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no 
órgão competente. 

 
7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
7.1.4 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. 

 
Observação: Caso já tenham sido apresentados no momento do credenciamento para este Pregão, os 
documentos relacionados subitem 7.1.2 e/ou 7.1.3 não precisarão constar do envelope de documentos 
para habilitação. 
 
7.2 Quanto a REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 

 
7.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ – serão aceitos quando 
emitidos até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data do certame.     
 
7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, com abrangência da Prova de Regularidade para 
com o INSS, na forma da Lei; 
 
7.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda  Estadual , ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
7.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
 
7.2.5 Prova de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 
7.2.7 No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado para sua regularização o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, conforme LC nº 147 de 07 de agosto de 
2014, para que a empresa possa usufruir desse direito, a mesma deverá  apresentar  o documento 
mesmo com  restrição. 
 
7.2.8  Quanto a REGULARIDADE TRABALHISTA, apresentará: 
 
7.2.8.1 Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho conforme a (Lei 12.440/2011);  
 
7.3 Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
7.3.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata e/ou Certidão Judicial Negativa ou 
Equivalente, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução 
de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo 
com o inciso II do artigo 31 da lei 8.666/93. 
 
7.4  Quanto à QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL, apresentará: 
 
7.4.1 Um atestado de capacidade operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante está apta para fornecer/desempenhar atividade pertinente e 
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compatível com o objeto licitado quanto a características, prazos e quantidades. O atestado deve conter  a 
assinatura e identificação do responsável pelas informações atestadas; 
 
7.4.2 Alvará expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA) ou Licença 
Sanitária expedido pela Vigilância Sanitária Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 
art. 2º, Decreto Federal nº 79.094/77, art. 2º e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/1998. 

 
7.4.2.1 O referido Alvará será exigido apenas para as empresas que apresentarem proposta 
comercial para os itens:02, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 45, 
46, 47, 49, 50, 56, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 83 e 84 . 

 
7.5 Quanto às DECLARAÇÕES, apresentará: 
 
7.5.1 Juntamente com os documentos referidos acima, deverá ser apresentada, para fins de habilitação, a 
declaração conforme o modelo a seguir: 
 
DECLARAÇÃO CONJUNTA DE IDÔNEIDADE, NÃO EMPREGA MENOR ART. 7º, INC. 
XXXIII DA CF e RELAÇÃO DE PARENTESCO CONFORME ART. 123 DA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019 

 
A empresa __________________________inscrita no CNPJ: ________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Portador (a) da Carteira de Identidade 
nº______________ e do CPF nº ______________, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de 
proponente, sob as penas da lei, que foi declarada idônea para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas. 
 

   DECLARA também para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 DECLARA ainda que nenhum dos sócios desta empresa está impedido de participar deste processo 
por força do Art. 123 da Lei Orgânica Municipal de Pirapora, qual seja: 
 

Art. 123 O Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão 
contratar com o Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do 
cargo. 
 

§ 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice - 
prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou 
consangüíneo, até o segundo grau, inclusive por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses 
depois do desligamento do cargo. 

 
§ 2º - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para 

todos os interessados.  
Por ser máxima e plena verdade, firmo a presente declaração. 

 
____________________, em ______ de ____________ de 2019. 
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 ____________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 

 
7.6 A documentação exigida de acordo com a cláusula 7, mesmo não apresentada no momento do 
credenciamento com as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação, podendo ser  autenticada 
no momento da abertura do respectivo envelope, desde que se apresente os “originais” para esse fim. 
 
7.7 As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta 
ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
7.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome 
do licitante, e preferencialmente, com o número do CNPJ e  endereço respectivo, observando o que segue: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for  filial,  deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz  quanto os da filial. 
d) serão dispensados da filial, aqueles documentos que por sua natureza comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
  
7.9 O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a 
regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à 
legislação pertinente, confirmando, ainda a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, 
junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  
 
7.10  O envelope “II” – “DOCUMENTAÇÃO” dos licitantes que não tiveram esses envelopes abertos, 
ficarão retidos podendo ser retirados em até 30 (trinta) dias, após a publicação da homologação do 
certame, hipótese em que, decorrido  o prazo serão devidamente inutilizados.  
 
8. SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1.  No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a SESSÃO PÚBLICA de processamento do 
PREGÃO, iniciando-se com o CREDENCIAMENTO dos interessados em participar do certame. 
  
8.2.  Iniciado o credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, serão 
recebidos separadamente os envelopes de proposta comercial e os documentos de habilitação.   
 
8.3.  Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, 
cadastrando as no sistema. 
 
9.    CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais e efetuado o cadastramento destas no sistema, as 
mesmas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por centro) 
superiores aquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
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9.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro 
classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, 
para que seus autores participem do lances verbais. 
 
10.    LANCES VERBAIS 
 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais. 
 
10.2   A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na     
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
10.3   Caso não  se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
10.4   Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 
seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 

 
10.5   Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, se 
classificará os licitantes em ordem alfabética pra definir a ordem de apresentação dos lances. 

 
10.6 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando o proponente desistente às 
penalidades previstas neste edital. 
 
10.7 Durante a sessão de lances verbais, se o pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade, 
fixará prazo para que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos 
elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração, e contratações em andamento com 
preços semelhantes, alem de outros documentos julgados pertinentes pelo Pregoeiro. 

10.8  - O licitante que ofertar preço considerado inexeqüível pelo pregoeiro, e que não demonstre 
posteriormente a sua exeqüibilidade, estará sujeito às sanções administrativas pela não-manutenção da 
proposta, sem prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993. 

10.9 Na hipótese de empate na Classificação das propostas: 
 
10.9.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa – ME, micro empreendedor individual (MEI) ou empresa de pequeno porte – EPP e houver 
proposta apresentada por ME, MEI ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará 
configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
10.9.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
10.9.3  – a ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
 
10.9.4 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 

Fone: 0** 38 3740 - 6121 
Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

 

 13

 
10.9.5 – não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
10.9.6 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se encontrarem no 
limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 
 
10.9.7 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
10.9.8  Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições 
da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
 
11.     JULGAMENTO 
 
11.1  Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preço por POR 
ITEM, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no Anexo I do Edital. 
 
11.2 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, 
juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 
 
11.2.1 Encerrada a etapa competitiva, ou seja, a fase de lances de todos os itens e ordenadas às ofertas, o 
pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta por item, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 
 
11.3 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta por item, para 
verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 
 
11.4 Constatando o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 
 
11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das 
condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
11.6 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro deverá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido um melhor preço. 
 
11.7 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e 
licitantes presentes na sessão. 
 
11.8 O pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante 
que apresentou a melhor proposta somente após a conclusão de toda a fase de lances, para tanto é 
vedado a abertura desse antes do término de todos os itens. 
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12 RECURSOS 
 
12.1  No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.2  A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
 
12.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
 
12.4   Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela AUTORIDADE 
COMPETENTE. 
 
12.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
12.6  O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento 
 
12.7  O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via e-mail. 
 
12.8  decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”  inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do 
produto pelo Setor Requisitante. 
 
13   DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
13.1  Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, com a indicação do licitante 
vencedor, o pregoeiro adjudicará a este o objeto da licitação. 
 
13.2  Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da 
Lei 8666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
13.3    Homologado a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços de cada item, com o  
fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo 
mesmo preço do primeiro, em número necessário para completar o quantitativo total estimado no Edital, 
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos. 
 
14.     CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
14.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações, 
cronogramas, prazos e condições apontadas no(s) respectivo(s) Termo(s) de Referência,  anexo II e 
documentação anexa.  
 
14.2  A partir da entrega será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a conformidade 
com as especificações constantes do edital, a fim de que se decidi sobre a aceitação ou rejeição. 
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14.3.  Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no 
prazo de 72 (setenta e duas) horas da comunicação pelo Município. Após este prazo, o Município reserva-
se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar. 
 
14.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme limites 
estabelecidos pela administração que deverão ser estipulados na autorização de fornecimento. 
 
14.5. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo 
objeto licitado, no seu prazo de validade. 
 
14.6. O Contrato deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que 
seja satisfeita a obrigação assumida. 
 
14.7 Caso adjudicatório não apresente situação regular no ato de retirada do empenho, ou recuse-se a 
retirá-lo,  será convocado o licitante remanescente, observada a ordem de classificação, para retira-lo. 
 
14.8.  Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do empenho, decorrente da licitação, 
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo par tal e devidamente fundamentada. 
 
15.  PAGAMENTO 
 
15.1 Pagamentos serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica conforme exigência 
da Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, que deverá ser enviada à 
CONTRATANTE juntamente com cópia da solicitação do material, para efeito de conferência, 
demonstrando a quantidade total com os respectivos preços unitário e total das entregas. 
 
15.2  O Município efetuará o pagamento após emissão da nota fiscal/fatura e a aprovação do objeto do 
certame pelo Setor Requisitante, através de credito em conta bancaria previamente informada. 
 
16.      DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal nº 8666/93 obedecidos os 
seguintes critérios:  
 
I) Advertência – Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da 
Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  
 
II)  Multa – Será aplicada, observando os seguintes limites máximos:  
a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de obras não cumprido;  
b)10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; ou  
c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento  
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da nota de empenho ou documento correspondente;  
 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo  definido na lei 8.666-93;  
 
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 perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com base 
no inciso anterior.  
 
16.2 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal também serão aplicadas as sanções administrativas em face de infrações cometidas por 
algum licitante no momento da realização do pregão, o agente público deve se ater as disposições 
contidas na legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei nº 10.520/02 traz em seu artigo 7º as condutas 
vedadas aos licitantes e às sanções aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações; 
 
16.3 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
16.4 As sanções previstas nos itens 16.1 e 16.2  poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato.  
 
16.5 As penalidades de advertência e Multas serão aplicadas de ofício, ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.  
 
16.6 A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, 
constantes da legislação.  
 
16.7 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 
também ser aplicada àqueles que: 
 
a) Retardarem a execução do pregão; 
b) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Autorização de Fornecimento ou instrumento 
equivalente. 
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17.2 Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a  
entregá-lo,  serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 
fornecimento. 
 
17.3  Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para a entrega dos materiais, decorrentes desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 
 
17.4 Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
17.5 Na hipótese acima referida serão convocados novos adjudicatários, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 
 
17.6 Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados 
pela lei n.º 8.666-93, nos artigos 77 e 78. 
 
17.7  Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
17.8 Serão dados vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão. 
 
17.8.1 A ausência das declarações  5.2.7 Declaração de cumprimento   6.10 termo de compromisso e 
pleno atendimento não será motivo de desclassificação do licitante, podendo o mesmo fazer manuscrito 
ou constar em ata.  
 
17.8.2 As condições 17.8.1  acima não se aplicam para as declarações  7.5, caso essas falte a licitante será 
declarada inabilitada. 
 
17.9 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as suas 
decisões. 
 
17.10 É vedado ao licitante retirar a sua proposta ou parte dela após a sua apresentação, portanto não 
caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro e 
equipe de apoio. 
 
17.11 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente, devendo ser anulada em todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, devendo tanto a revogação quanto a anulação ser praticada por decisão 
expressa e fundamentada pela Autoridade Competente.  
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17.12 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura 
da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo.  
 
17.13 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se o documento 
for o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  
 
17.14 Toda a documentação apresenta neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documentos e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 
 
17.15  Caso haja alguma dúvida quanto o atestado de capacidade operacional, O Pregoeiro e a equipe de 
apoio poderão abrir diligência. Para tanto, poderão ser exigidas notas fiscais, declarações ou o que o 
Pregoeiro achar conveniente, conforme situação. 
 
17.16 Caso a empresa equivocadamente inserir os documentos em envelopes trocados, ou seja, colocar a 
proposta de preços no envelope de Documentos de Habilitação ou vice-versa, esta será desclassificada. 
 
17.17 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas em até 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
 
17.18 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local  anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
17.19 O presente edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do site www.pirapora.mg.gov.br. 
 
17.20 O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado na Imprensa Oficial do 
Município. 
 
17.21  O Certame iniciará no dia e horário pré estabelecido no referido edital e caso o término do 
mesmo não se efetivar no horário de funcionamento da Prefeitura (18 horas), o mesmo continuará 
no dia subseqüente no horário do funcionamento da PMP (12:00 as 18:00 horas).  
 
17.22 Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo pregoeiro, no 
horário de 12:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta feira, pessoalmente ou através do e-mail 
licitacao@pirapora.mg.gov.br . 
 
 

Pirapora/MG, 06 de setembro de 2019. 
 
 

LUIZ CARLOS NUNES 
PREGOEIRO 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIRAPORA. 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os produtos, especificações, técnicas, 
quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir o REGISTRO DE PREÇOS 
para viabilizar futura e eventual aquisição de matérias de limpeza e higiene, descritos abaixo, que 
atenderão a demanda de diversos setores da Prefeitura Municipal de Pirapora, conforme disposições 
contidas neste termo. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO E NATUREZA 
COMUM DO OBJETO: 
 
2.1. O processo em questão visa atender às necessidades das Secretarias Municipais na manutenção da 
limpeza e higienização dos ambientes, entre outros. 
 
2.2. Por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste processo se enquadra nos termos dos 
incisos I e II do art. 3º do Decreto 7.892/2013, é que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços 
para a presente solicitação. 
 
2.3 – Os materiais deverão ser de primeira qualidade e primeiro uso, não podendo ser remanufaturados, 
reciclados ou recondicionados no todo ou em parte: 
 
2.4 As quantidades dos materiais são estimadas para o ano de 2019, podendo ou não serem adquiridas em 
sua totalidade. 
 
2.5 A contratação em questão será realizada mediante pregão, pois, conforme Lei n. 10.520/2002, para 
aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão. 
Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. O objeto do presente 
termo de referência enquadra no conceito proposto de bens e serviços comuns proposto acima pelo art. 1º, 
parágrafo único, da Lei do Pregão. 
2.5.1 Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do pregão, sob pena de 
contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 
 
3 – REQUSITOS NECESSÁRIOS: 
 
3.1 A licitante deverá apresentar a documentação exigida pelo edital, sendo documentos comprobatórios 
das empresas participantes, tais como, contrato social, certidões negativas de débitos com as fazendas 
federal, estadual e municipal, CRF – FGTS, Trabalhista, Falência e Concordata, dentre outros 
documentos que pela especificidade do objeto o edital venha a exigir.  
 
4 – CRITÉRIOS DE ENTREGA E ACEITABILIDADE DO OBJETO 
 
4.1 – Os produtos referentes esta licitação deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à 
Avenida Brasil, nº 625 – Centro, , correndo por conta e risco da licitante as despesas, com fretes, seguros, 
carga, descarga, EPI dos funcionários. 
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4.2. Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade das diversas secretarias municipais, 
devendo ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após emissão da ordem de compra, correndo por conta e 
risco da licitante as despesas, com fretes, seguros, carga, descarga, EPI dos funcionários. 
 
4.3. Os produtos ora licitados serão fornecido para toda a Prefeitura Municipal de Pirapora, sendo assim, 
os locais de origem e destino e demais informações necessárias ao bom cumprimento do fornecimento 
serão repassadas pela secretaria solicitante, juntamente com a ORDEM DE COMPRA; 
 
4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com os dados constantes na ordem de compra 
fornecida pela secretaria solicitante.  
 
4.5 A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a substituir 
aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser 
imputada à Administração; 
 
4.6. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o produto poderá ser recusado de 
pronto, no todo ou em parte, mediante termo correspondente, fazendo-se disso imediata comunicação 
escrita ao fornecedor; 
 
4.7 Se constatar que o fornecimento foi executado com defeito, ou em desacordo com o especificado ou 
com a proposta, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o 
produto recusado no prazo estabelecido;  
 
4.8 Se a contratada não substituir ou complementar o produto entregue em desconformidade com as 
condições editalícias, o fiscal do contrato fará relatório circunstanciado à unidade competente com vistas 
à glosa da nota fiscal, no valor do produto recusado ou não entregue; 
 
4.9 O produto recusado que não for retirado pela Contratada no prazo estabelecido será enviado a 
entidades filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública federal, ou para 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 
 
5 – ESTIMATIVA DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 – A estimativa de preços será definida conforme pesquisa de mercado realizada pelo Setor de 
Suprimentos desta Prefeitura 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 Constitui obrigações da Contratada: 
6.1.1 – Realizar a entrega dos itens especificados na ordem de compra, sob pena de serem recusados; 
6.1.2 – Responsabilizar integralmente pelos itens, com as devidas garantias inclusas, não podendo 
repassar nenhum item ou serviço a outra empresa; 
6.1.3 – Entregar os produtos dentro das especificações contidas neste instrumento , responsabilizando-se 
pela troca na ocorrência de qualquer anormalidade ou contrariedade a este Termo de Referência e ao 
Edital; 
6.1.4 – Apresentar 01(uma) Nota fiscal para cada ordem de compra por ele recebida, esclarecendo-se que 
não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, 
se comprometendo em caso de erro, em trocar a referida Nota Fiscal em prazo de 24 horas; 
6.1.5 – Responsabilizar-se integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições que, direta ou 
indiretamente, incidam ou vierem a incidir sobre a presente contratação. Portanto, todos os custos com 
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alimentação, transporte, imposto e tudo que venha incidir outras taxas decorrentes da execução, correrão 
por conta da contrapartida.  
6.1.6 - De conformidade com o artigo 86, da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado, de até 10 dias 
corridos, na entrega do objeto solicitado, sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa de 1 % 
sobre o valor dos materiais não entregues no prazo regular, por dia de atraso, a partir da data prevista para 
adimplemento da obrigação. Ultrapassado este prazo, a Administração poderá não receber os itens 
pendentes de entrega. 
6.1.7 – A inobservância ao disposto nos itens anteriores implicará o não pagamento à contratada, até a sua 
regularização 
   
7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 – Efetuar o recebimento e avaliação do material entregue, verificando se os mesmos estão em 
conformidade com o solicitado pelas secretarias. 
7.2 – Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade verificada. 
7.3 – Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço estabelecidas no contrato. 
7.4 – Fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros. 
7.5 – Publicar extrato da ARP, bem como dos termos de aditivos que por ventura venham ser firmados. 
7.6 – Notificar a Contratada, por meio do fiscal do Contrato, sobre qualquer irregularidade. 
7.7 – Rejeitar todo e qualquer material entregue em desconformidade com as especificações deste Termo 
de Referência/Edital. 
7.8 – Efetuar recebimento provisório, bem como definitivo, do objeto licitado. 
 
8- FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
8.1 A gestão e a fiscalização da execução da Ata de Registro de preços ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças.  
 
9- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Item Descrição do item Qtd Und 

1 ABSORVENTE HIGIÊNICO, tipo normal com abas, características adicionais: 
adulto, com gel, alta proteção. 

300 Pct 

2 ÁGUA SANITÁRIA contendo em sua composição mínima hipoclorito de sódio 
e água . Principio ativo hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% 
p/p. A embalagem deverá ter rotulagem indicando instruções de uso, 
precauções, comp. mínima, nº do CRQ e nome do técnico responsável. Deverá 
apresentar na embalagem prazo de validade não inferior a 06 meses, a partir da 
entrega do produto. Acondicionadas em embalagem de 01 litro. Na embalagem 
deverá constar a data de fabric. e validade do produto, nº do reg. no Minist. da 
Saúde/ANVISA 

11850 Und 

3 ALCOOL ABSOLUTO 70% frasco com 1 litro. 6000 Und 
4 ALCOOL GEL 65% INPM 500grs. Contendo em sua composição mínima: 

álcool etílico hidratado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e 
validade do produto. Número no Ministério da Saúde/Inmetro. 

5000 Und 

5 ALGODAO, tipo hidrófilo, em mantas, material alvejado, purificado, isento de 
impurezas, características adicionais enrolado em papel apropriado, esterilidade 
não estéril, embalagem  500 grs 

460 Rl 
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6 AMACIANTE DE ROUPA. Amaciante para roupas acondicionado em 
embalagem plástica com tampa rosqueável e alça. Composição mínima: cloreto 
de dialquildimetilaonio, coadjuvante, perfume preservante, corante acidulante - 
galão de 5lts. Número de registro no Ministério da Saúde. 

300 Gl 

7 ANTI-SEPTICO  PARA OS  PÉS, frasco 100 gr a base de polvilho anti-séptico. 
Composição sugerida: ácido básico, ácido de zinco, ácido solufo e enxofre. 

100 Und 

8 ANTITRANSPIRANTE rolon frasco 50ml. 200 Frs 
9 APARELHO DE BARBEAR descartável c/duas laminas. 100 Und 
10 AVENTAL DE NAPA, comprido, cor branco, tamanho único, composição 

sugerida: 45 % resina pvc, 30% carbonato de cálcio , 20 % dop plastificante, 30 
% pigmento termoplástico e 2 % estabilizante 

200 Und 

11 AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY. Aromatizante de ambiente spray, 
composição: álcool etílico 96º gl, 41,68%. Ingredientes ativos: benzoato de 
sódio, broato de sódio, fragrância e propilentes. 

756 Frs 

12 CERA LIQUIDA  INCOLOR  - frasco 750 ml. Contendo em sua composição 
mínima: parafina, carnauba, emulgadores, resina alcali solúvel, alcalinizante, 
fragrância, na embalagem devera constar data de fabricação e vencimento do 
produto. Nº no Minist. da Saúde 

900 Frs 

13 CERA LIQUIDA INCOLOR GL 5 LITROS contendo em sua composição : 
parafina, carnauba, emulgadores, resina alcali solúvel, alcalinizante, fragrância. 
Na embalagem devera constar a data de fabricação e validade do produto . Nº 
no Minist. da Saúde 

1100 Gl 

14 CERA LIQUIDA VERMELHA  - frasco 750 ml. Contendo em sua composição 
mínima: parafina, carnauba, resina alcali solúvel, alcalinizante, fragrância, 
pigmento. Na embalagem devera constar data de fabricação e validade do 
produto. Reg. no Minist. da Saúde 

600 Frs 

15 CESTO COM PEDAL, capacidade 12lts. Confeccionado em polipropileno. 200 Und 
16 CESTO EM PLASTICO C/TAMPA PARA LIXO 30 lts em polipropileno  . 150 Und 
17 CESTO EM PLASTICO C/TAMPA PARA LIXO 60 lts em polipropileno.  150 Und 
18 CESTO EM PLÁSTICO SEM TAMPA para lixo telado, tamanho médio, 

resistente, capacidade 10lts 
165 Und 

19 CONDICIONADOR  CABELOS, tipo uso diário, aplicação cabelos normais, 
características adicionais com vitaminas B5. Pote 1kg.  Registro do Ministério 
da Saúde/ANVISA. 

160 Pt 

20 CONDICIONADOR INFANTIL NEUTRO. Composição mínima : cloreto de 
diestearil diaminio álcool estearilico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano 
hidroxietil celulose. Álcool benzilico, edta tetrassodico , fragrância , acido 
cítrico , d& c amarelo nº 10, d& c laranja nº 4o deve possuir álcool. Na 
embalagem devera constar a data de fabricação e validade do produto . Numero 
do registro no Ministério da Saúde. 

1100 Gl 

21 COPO DESCARTAVEL – capacidade: 200 ml. Pacote  com 100 und. Em 
material PP, na cor branca ou transparente, fabricados com conformidade com a 
NBR 14865/2002. 

10000 Pct 

22 COPO DESCARTAVEL:  capacidade: 50ml - caixa com 50 pacotes com 100 
unidades cada. Matéria-prima: em poliestireno atóxico; cor: branca;  massa 
mínima: 75 gramas; resistência mínima: 1,63n.  Os copos devem estar 
embalados em mangas invioláveis;  na embalagem devem estar identificados a 
capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo;  os copos devem 
ser gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade 
do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 
13230; quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as 
determinações da NBR 14865/2002. 

2000 Pct 
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23 CREME ANTITRANSPIRANTE frasco 55gr                                               150 Pct 
24 CREME DENTAL com flúor e cálcio - 90gr. Composição mínima: água, 

benzoato de sódio, sacarina sódica, sorbitol, lauril, sulfato de sódio, dióxido de 
silício, fosfato trisodico, glicerina, aroma de tuti- frutti, corante vermelho, 
carboximetilcelulose, fluoreto de sódio, 900 a 1.100 ppm. Número no 
Ministério da Saúde. 

1000 Tb 

25 CREME HIDRATANTE, composição lipossomado de aloe vera. Ceramidas, 
outros componentes vitaminas a,c,e, características adicionais antialérgico, sem 
odor. Frasco c/ 350ml 

300 Frs 

26 DESENTUPIDOR DE PIA CABO 15CM de madeira e sanfona em pvc. 62 Und 
27 DESENTUPIDOR WC coifa de borracha e cabo de madeira com 50cm 

plastificado. 
52 Und 

28 DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO  DE 5 lt: Contendo em sua composição 
mínima ingredientes ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, corretores 
de ph, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água, o-benzil p-clorofenol. 
Na embalagem deverá constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. 
no Minist. da Saúde 

1336 Frs 

29 DESINFETANTE LIQUIDO, FRASCO DE 1000ml . Contendo em sua 
composição mínima: ingredientes ativo, conservante, emulsificante, 
sequestrante, corretores de ph, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água, 
o-benzil  p-clorrofenol. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e 
validade do produto. Número do registro no Ministério da Saúde./ANVISA 

3300 Frs 

30 DETERGENTE NEUTRO 5 Lts. Contendo em sua comp. mínima tensoativos 
aniônicos, não iônicos, alcalizante, coadjuvantes, sequestrantes, espessante, 
corante, perfume e água, linearalquil, benzeno sulfonato de sódio. Na 
embalagem deverá constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. no 
Minist. da Saúde 

1500 Gl 

31 DETERGENTE NEUTRO 500 ml . Contendo em sua composição mínima 
tensoativos aniônicos, não iônicos, alcalizamnte, coadjuvantes, sequestrante, 
espessante, coarante, perfume e água, linear alquil, benzeno sulfonatode sódio. 
Na embalagem devera constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. 
no Minist. da Saúde 

3944 Frs 

32 ESCOVA DE LAVAR ROUPA EM PLASTICO. Descrição: escova oval com 
base de plástico, medidas 13cm x 6cm x 1,5cm, cerdas em pet duas cores, 
indicações de uso: esfregar pia, roupas e outros. 

100 Und 

33 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS  MADEIRA, Descrições: escova oval, base de 
madeira. Medidas da cepa: 13cm x 60cm x 1,5cm, cerdas em pet duas cores, 
indicações de uso: esfregar pia, roupas e outros. 

60 Und 

34 ESPANADOR DE PENA 45CM. Cabo plastificado, pena de avestruz, 
indicações de uso: espanar poeira. 

80 Und 

35 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, pacotes de 08 unidades. (60 gramas cada) fardo 
com 140 pacotes. Composição mínima: aço carbono. 

300 Frd 

36 ESPONJA DUPLA FACE para limpeza em poliuretano, com um lado abrasivo. 
Com alta performance, com tratamento anti-bactericida, medindo 110 x 70 x 23 
mm. (comprimento, largura, espessura.) 

6300 Und 

37 ESPONJA PARA BANHO INFANTIL 110x68x24 fibra e agente anti-bactérias. 4300 Und 
38 ESPONJA LIMPEZA PESADA, produto abrasivo, não enferruja, pacote com 1 

uni pacote. Individual 
1740 Und 

39 ESSENCIA DE EUCALIPTO FRS 140ml. Diluição 100ml para 05 lts de água. 
Na embalagem deverá constar data de fabricação e validade do produto. 

385 Frs 
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40 FIO DENTAL COMPRIMENTO 50 m. Material resina termoplástica/cera e 
essência, comprimento 50 m, tipo regular, sabor neutro. 

1050 Rl 

41 FLANELA EM TECIDO 100% algodão para limpeza;  dimensão: 58x38cm 
(lxc) cor amarela. Com costura reforçada. 

2415 Und 

42 FOSFORO maço c/ 10 cx com 40 palitos.                 .. 548 Und 
43 GUARDANAPO DE PAPEL folhas simples branco macio 100% fibra 

celulosica, 30cm x 31 cm pacote com 50 unidades. 
1340 Pct 

44 HASTES FLEXIVEIS c/ pontas de algodão p/ uso otológico (cx. C/ 75 unid.). 512 Und 
45 LIMPA FORNO LÍQUIDO frasco 250 ml. Composição soda cáustica, 

espessante e água. 
430 Und 

46 LIMPA VIDRO frasco 500ml  solução aquosa de polínio acrílico, solventes. 
Tensoativo não iônico, conservante e fragrância e água. 

430 Frs 

47 LIMPADOR DE BANHEIRO  frs com 500ml. Para limpeza e desinfecção de 
superfícies laváveis. Remove o limo e desinfeta sem esfregar. Composição 
mínima: linear arquil, benzono, sulfonato de sódio, pensoativo não iônico 
coadjuvante, hidroxido de potassio solubilizante, fragrância e água 

568 Frs 

48 LIXEIRA COM PEDAL 60 lts. Extra reforçada, confeccionada em 
polipropileno. 

185 Und 

49 LUSTRA MOVEIS  frasco 200ml com óleos de linhaça. Composição mínima: 
Com óleos de linhaça. Composição mínima: silicone, acido propenoico, 
monoleato de sorbitan, água raz mineral desodorizada, emulsão não iônica de 
cera de polietileno, monil etoxilado, trietanolamina, bactericida a base de 
isoliazolona, perfume e água 

730 Frs 

50 LUSTRADOR DE MADEIRA frasco 100ml. Componentes: óleo mineral e 
vegetal, solventes mineral e método aplicação a superfície  renovação/realce 
móveis e madeiras em geral 

20 Frs 

51 LUVAS LATEX tamanho grande cano longo, características: interior em 
algodão flocado com alta sensibilidade tátil, com frisos antiderrapante, tamanho 
grande cano longo. 

4152 Par 

52 LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEL  100 % polietileno, pacote com 100 
unidades. Tamanho único, validade mínima de 5 anos. 

710 Pct 

53 ESCOVA PARA  LAVAR MAMADEIRAS em nylon oval      170 Und 
54 PA PARA LIXO, em chapa de zinco galvanizada medindo 21cm comprimento 

x 19cm larg., cabo de madeira medindo 60cm de comprimento e pindurico. 
Indicações de uso : recolher lixo no chão. 

736 Und 

55 PANO DE PRATO – composto de 100% algodão, alvejado, medindo 
aproximadamente (47x70) cm, com variação de até 10% de oscilação nas 
medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente. 

3169 Und 

56 PANO PARA LIMPEZA de chão, alvejado com 18 batidas, medindo 75 x 50 
cm.   

5500 Und 

57 PAPEL HIGIÊNICO  folha simples de alta qualidade neutro 60 mts x 10 cm.  
Composição mínima: 100% fibras celulosica, fardo com 64 rolos. 

1040 Frd 

58 PAPEL TOALHA interfolhado, folha simples e branca com 02 dobras, 100% 
fibras celulósica, no tamanho (22,5 comp min x 21,0 larg . máximo), com 
excelente alvura e maciez, não causa irritações dérmicas, na cor branca. 

3475 Frd 

59 PASTA PARA  LIMPAR ALUMINIO 500 gramas. Composição: acido graxo, 
destilado de vegetal, coadjuvante neutral, conservante, fragrância  corante água. 

740 Und 

60 RODO DE ESPUMA PARA LIMPAR VIDRO.  Base e cabo de madeira, base 
20cm, cabo 1,2mt, poliuretano. 

280 Und 

61 RODO DE MADEIRA DUPLO 40cm. Descrição da cepa: 40cm x 3,2cm x 
3,0cm, cepa de madeira, cabo de madeira plastificado com 1,20m, borracha 

1680 Und 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 

Fone: 0** 38 3740 - 6121 
Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

 

 25

evasiliconada "rapa-enxuga", indicações de uso: raspar piso de modo geral. 
62 RODO DE MADEIRA DUPLO 60cm. Descrição da cepa: 60cm x 3,2cm x 

3,0cm, cepa de madeira, cabo de madeira plastificado com 1,40cm, borracha 
eva siliconada "rapa-enxuga". Indicações de uso: rapar piso de modo geral. 

2143 Und 

63 SABAO DE COCO cx com 50 unidades x 100grs, contendo em sua composição 
mínima: sabão de coco, água, glicerina, sequestrante, coadjuvantes. Na 
embalagem devera constar a data de fabricação e validade do produto. Número 
do registro no Ministério da Saúde. 

56 Cx 

64 SABAO EM PO 05 kg. Contendo em sua composição mínima: tensoativo 
aniônico, alcalinizante, seqestrante, carga, coadjuvante, branqueador óptico, 
crante, enzimas, agente atiredepositante, perfume e agua, linear alquil, benzeno 
fulfonato de sódio. A embalagem devera ter rotulagem indicando instruções de 
uso, precauções, composição mínima, número do CRQ e nome do técnico 
(químico) responsável. Devera apresentar na embalagem prazo de validade não 
inferior a 12(doze) meses a partir da entrega dos produtos. Produto 
acondicionado em caixa de 05 kg de procedência nacional. Nº do produto 
notificado ao Ministério da Saúde/ ANVISA. 

2410 Pct 

65 SABAO EM PO cx. de 1kg. Contendo em sua comp. mínima: tensoativo 
anionico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvante, branqueador óptico, 
corante, enzimas, ag. antiredepositante, perfume e água, linear alquil, benzeno 
sulfonato de sódio. A embalagem devera ter rotulagem indicando instruções de 
uso, precauções, comp. mínima, nº do CRQ e nome do técnico (químico) 
responsável. Devera apresentar na embalagem prazo de validade não inferior a 
12 (doze) meses a partir da entrega dos produto. Nº do prod. Notificado no 
Minist. da Saúde/ANVISA 

3300 Cx 

66 SABAO GLICERINADO  NEUTRO (cx. C/ 50 unid. De 200g cada). Contendo 
sabão sódico do acido graxo de coco/babaçu, sabão de acido graxo de sebo, 
sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante glicerina, agente anti- redepositante 
e água. Na embalagem devera constar a data de fabric. E validade do produto. 
Nº do reg. no Minist. da Saúde 

600 Cx 

67 SABONETE 90 gramas. Contendo em sua composição mínima os ingredientes : 
sodum tallowate, aqua, calcium carbomate, sodium cocoate/palm kernelate, 
parfum, sodium chloride, hellanthus annuus seed oil, sodium cartitanium 
dioxide, glycerin, etidronic, acid, tetrasodim edta, disodium distylbiphenyl 
disulfonate, glycine soja, oil, gossypium herbaceum seed oil, olea europafa fruit 
oil, prunus amygdalus dulcis oil, theobromacaçao seed butter, tocopheroi, 
pentaerythritil tetra-di-t-butyl hydroxyhylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, 
linalool, limonene. Na embalagem devera constar a data de fabricação e 
validade do produto. Numero do registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 

2582 Und 

68 SABONETE INFANTIL 80gr. Contendo em sua composiçao: sodium 
palmitate, sodium oleate, sodium laurete (jabon de sodio), parfum, citricacid, 
glycerin, monfat dry milk (sine adipe lac), honey, titanium dioxide (ci 77891), 
pentasodium pentetate, etidronic acid, yellow 10 (ci 47005), red 4 (ci 14700). 
Na embalagem devera constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. 
no Minist. da Saúde/ANVISA 

2500 Frd 

69 SABONETE LIQUIDO 2 litros. Sabonete liquido, contendo em sua composição 
mínima: lauril eter sulfanato de sódio, cocoamido propil betania, dietanolamida 
de ácidos graxos, agente hidratante, agente espessante, preservante, acido 
cítrico, agente perolizante corante, fragrância. Fracos contendo 2 litros. Na 
embalagem devera constar a data de fabricação e validade do produto. Numero 
do registro no Ministério da Saúde. 

2000 Frs 
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70 SACO EM PLASTICO preto para lixo, capac. 50 litros, tam. 63 x 80 cm de 
altura. Com resistência para transportar ate 10 kg de lixo, (embalado em pacote 
de 10 e/ou 100 unid.),  composição mínima: polietileno de baixa densidade e 
pigmento - conf. NBR 9190 e 9191 

55680 Und 

71 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 lt. Com 
resistência para transportar ate 20kg de lixo, (embalado em pacote de 05 e/ou 
100 unidades).  Polietileno de baixa densidade e pigmento - conforme NBR 
9190 e 9191. 

60140 Und 

72 SAPOLEO SAPONACEO cremoso (frasco c/ 300ml). Composição linear, 
álcool e benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, espessante e alcalizante 

730 Und 

73 SHAMPOO PARA CABELO, fragrância neutra, para uso diário - frasco 350ml. 200 Frs 
74 VASSOURA DE PÊLO (sintético) 40cm. Vassoura de pêlo (sintético) 40cm, 

descrições da cepa 40cm x 5cm x 3,6cm, cepa de  madeira, cabo de madeira  
com  1,20m. Medida da cerda: 4,5cm, cerdas 0,20mm. Indicações de uso: 
indicada para varrer pó ou sujeiras secas de qualquer piso 

558 Und 

75 VASSOURA LIMPA TETO com cabo extensor. 190 Und 
76 VASSOURA PARA GARI (ecológica) material reciclável. Descrição da cepa: 

21,5 cm x 4,50cm x 3,6cm, cepa de madeira, cabo de madeira com 1,20cm, 
cerdas 0,60mm pet, medida da cerda 10 cm. Indicações de uso: varrera cimento 
ou piso não lisos de modo geral 

532 Und 

77 VASSOURA PARA SANITÁRIO cabo plástico e sintética, composição 
mínima: pigmentos. Matéria sintética 

612 Und 

78 VASSOURA PRENSADA PIAÇAVA nº 3, descrição da cepa: 16cm x 4,50cm 
x  2,5cm , cepa.  De madeira, chapa pregada , cerdas de piaçava, mediada da 
cepa: 12,5cm, cabo de madeira com 1,20mts. Indicações de uso: varrer pisos de 
cimento ou pisos 

1123 Und 

79 VASSOURA 1,20 m . Vassoura tipo piaçava (ecológica) material reciclável, 
descrições da cepa: 21,5cm x 4,5cm x 3,6cm, cepa de madeira, cabo de madeira 
com 1,20m, cerdas 0,60mm pet, medida da cerda 10cm, indicações de uso: 
varrer cimento ou pisos não lisos . 

1123 Und 

80 DISPENSOR DE SABONETE LIQUIDO em plástico ABS, com refil 800ml. 
Dispensor com frente ABS, base styron - característica ABS: baixa densidade, 
alta resistência não propaga fogo, sistema de abertura com  travas acionadas por 
pressão, com adaptador para fixação na parede, medidas 28,7 cm de altura x 
12,5 cm de profundidade. 

65 Und 

81 BALDE DE PLASTICO PRETO 12lts. Confeccionado em polipropileno, com 
marcador interno em litros c/ alça metálica 

93 Und 

82 DISPENSER PAPEL TOALHA, material plástico ABS, tipo interfolha, cor 
branca e cinza, capacidade 600 folhas, com visor e chave 

65 Und 

83 DESINFETANTE LIQUIDO 750m. Desinfetante liquido 750ml, composto de 
óleo de alcatrão mineral ou creosoto a que se acrescentam sabão de resina, fenol 
e outras substâncias de propriedades antissépticas e germicidas. No produto 
deverá constar a data de fabricação e validade do produto. Numero do registro 
no ministério da agricultura. 

1968 Und 

84 SHAMPOO INFANTIL, 350ml. Composição mínima: aqua, cocamidopropyl 
betaine, peg-80, sorbitain, laurate, sodium trideceth sulfate, triticum vulgare 
(wheat) germ extract, peg-150, fragancepolyquaternium-10, honey, tetrasodium 
edta, quaternium 15, ci 15510, ci 47005, sodium hydroxide, citric acid, c/ mel e 
extrato de germe de trigo. O shampoo devera ser rico em vitaminas f, e e 
complexo b ajudando a nutrir e fortalecer os cabelos da criança reduzindo a 
quebra dos fios em ate 55%. Na embalagem devera constar a data de fabric. e 

500 Und 
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validade do prod. Nº do reg. no Minist. da Saúde 
 
9.2 Quanto a quantidade solicitada: 
 
9.2.1 Quanto a quantidade solicitada, justifica-se pelo fato dos matérias de limpeza e higiene serem 
disponibilizados para todas as Secretarias que compõem a Prefeitura Municipal de Pirapora. 
9.2.2 – Os quantitativos dos itens contidos na planilha acima descrita foram estimados com base na série 
histórica dos últimos anos. 
 
10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
10.1 Em todos os fornecimentos de materiais, o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do atesto de faturas/notas 
fiscais pelo órgão requisitante, de acordo com os termos do Edital. 
 
11 – VIGÊNCIA DA ATA: 
 
11.1  A ARP vigorará pelo prazo de 12 meses, a contar da data da sua assinatura. 
 
12 – DAS SANÇÕES: 
 
12.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal nº 8666/93 obedecidos os 
seguintes critérios:  
I) Advertência – Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da 
Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  
II)  Multa – Será aplicada, observando os seguintes limites máximos:  
a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de obras não cumprido;  
b)10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; ou  
c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente;  
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, 
por prazo  definido na lei 8.666/93;  
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 perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com base no inciso anterior.  
12.2 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal também serão aplicadas as sanções administrativas em face de infrações cometidas por 
algum licitante no momento da realização do pregão, o agente público deve se ater as disposições 
contidas na legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei nº 10.520/02 traz em seu artigo 7º as condutas 
vedadas aos licitantes e às sanções aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações; 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 

Fone: 0** 38 3740 - 6121 
Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

 

 28

12.3 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
12.4 As sanções previstas nos itens 12.1 e 12.2  poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato.  
12.5 As penalidades de advertência e Multas serão aplicadas de ofício, ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.  
12.6 A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, 
constantes da legislação.  
12.7 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 
também ser aplicada àqueles que: 
 
d) Retardarem a execução do pregão; 
e) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
f) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
12.8 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicações de outras, 
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à 
Administração. 
 
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
13.1 A Contratante reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto em desacordo com 
o previsto neste termo, podendo cancelar a ARP nos termos dos art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93, assim 
como aplicar o disposto no inciso XI do art. 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas.  
13.2 A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre a Contratante e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da Contratada designadas para 
execução do objeto licitado, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações e encargos 
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados. 
13.3 - De conformidade com o artigo 86, da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado, de até 10 dias 
corridos, na entrega do objeto solicitado, sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa de 1 % 
sobre o valor dos materiais não entregues no prazo regular, por dia de atraso, a partir da data prevista para 
adimplemento da obrigação. Ultrapassado este prazo, a Administração poderá não receber os itens 
pendentes de entrega. 

 
Pirapora, 08 de julho de 2019 

 
 

Diretoria de Suprimentos 
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ANEXO II - OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2019  
 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 025/2019 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA. 
 

Item Descrição do item Qtd Und 

1 ABSORVENTE HIGIÊNICO, tipo normal com abas, características adicionais: 
adulto, com gel, alta proteção. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

300 Pct 

2 ÁGUA SANITÁRIA contendo em sua composição mínima hipoclorito de sódio e 
água . Principio ativo hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. A 
embalagem deverá ter rotulagem indicando instruções de uso, precauções, comp. 
mínima, nº do CRQ e nome do técnico responsável. Deverá apresentar na embalagem 
prazo de validade não inferior a 06 meses, a partir da entrega do produto. 
Acondicionadas em embalagem de 01 litro. Na embalagem deverá constar a data de 
fabric. e validade do produto, nº do reg. no Minist. da Saúde/ANVISA 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

11850 Und 

3 ALCOOL ABSOLUTO 70% frasco com 1 litro. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

6000 Und 

4 ALCOOL GEL 65% INPM 500grs. Contendo em sua composição mínima: álcool 
etílico hidratado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do 
produto. Número no Ministério da Saúde/Inmetro. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

5000 Und 

5 ALGODAO, tipo hidrófilo, em mantas, material alvejado, purificado, isento de 
impurezas, características adicionais enrolado em papel apropriado, esterilidade não 
estéril, embalagem  500 grs 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

460 Rl 

6 AMACIANTE DE ROUPA. Amaciante para roupas acondicionado em embalagem 
plástica com tampa rosqueável e alça. Composição mínima: cloreto de 
dialquildimetilaonio, coadjuvante, perfume preservante, corante acidulante - galão de 
5lts. Número de registro no Ministério da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

300 Gl 

7 ANTI-SEPTICO  PARA OS  PÉS, frasco 100 gr a base de polvilho anti-séptico. 
Composição sugerida: ácido básico, ácido de zinco, ácido solufo e enxofre. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

100 Und 

8 ANTITRANSPIRANTE rolon frasco 50ml. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

200 Frs 

9 APARELHO DE BARBEAR descartável c/duas laminas. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

100 Und 

10 AVENTAL DE NAPA, comprido, cor branco, tamanho único, composição sugerida: 
45 % resina pvc, 30% carbonato de cálcio , 20 % dop plastificante, 30 % pigmento 
termoplástico e 2 % estabilizante 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

200 Und 

11 AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY. Aromatizante de ambiente spray, 
composição: álcool etílico 96º gl, 41,68%. Ingredientes ativos: benzoato de sódio, 
broato de sódio, fragrância e propilentes. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

756 Frs 
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12 CERA LIQUIDA  INCOLOR  - frasco 750 ml. Contendo em sua composição 
mínima: parafina, carnauba, emulgadores, resina alcali solúvel, alcalinizante, 
fragrância, na embalagem devera constar data de fabricação e vencimento do produto. 
Nº no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

900 Frs 

13 CERA LIQUIDA INCOLOR GL 5 LITROS contendo em sua composição : parafina, 
carnauba, emulgadores, resina alcali solúvel, alcalinizante, fragrância. Na embalagem 
devera constar a data de fabricação e validade do produto . Nº no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1100 Gl 

14 CERA LIQUIDA VERMELHA  - frasco 750 ml. Contendo em sua composição 
mínima: parafina, carnauba, resina alcali solúvel, alcalinizante, fragrância, pigmento. 
Na embalagem devera constar data de fabricação e validade do produto. Reg. no 
Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

600 Frs 

15 CESTO COM PEDAL, capacidade 12lts. Confeccionado em polipropileno. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

200 Und 

16 CESTO EM PLASTICO C/TAMPA PARA LIXO 30 lts em polipropileno. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

150 Und 

17 CESTO EM PLASTICO C/TAMPA PARA LIXO 60 lts em polipropileno.  
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

150 Und 

18 CESTO EM PLÁSTICO SEM TAMPA para lixo telado, tamanho médio, resistente, 
capacidade 10lts 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

165 Und 

19 CONDICIONADOR  CABELOS, tipo uso diário, aplicação cabelos normais, 
características adicionais com vitaminas B5. Pote 1kg.  Registro do Ministério da 
Saúde/ANVISA. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

160 Pt 

20 CONDICIONADOR INFANTIL NEUTRO. Composição mínima : cloreto de 
diestearil diaminio álcool estearilico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano hidroxietil 
celulose. Álcool benzilico, edta tetrassodico , fragrância , acido cítrico , d& c amarelo 
nº 10, d& c laranja nº 4o deve possuir álcool. Na embalagem devera constar a data de 
fabricação e validade do produto . Numero do registro no Ministério da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1100 Gl 

21 COPO DESCARTAVEL – capacidade: 200 ml. Pacote  com 100 und. Em material 
PP, na cor branca ou transparente, fabricados com conformidade com a NBR 
14865/2002. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

10000 Pct 

22 COPO DESCARTAVEL:  capacidade: 50ml - caixa com 50 pacotes com 100 
unidades cada. Matéria-prima: em poliestireno atóxico; cor: branca;  massa mínima: 
75 gramas; resistência mínima: 1,63n.  Os copos devem estar embalados em mangas 
invioláveis;  na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade 
e o peso mínimo de cada copo;  os copos devem ser gravados em relevo com a marca 
ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do 
material para reciclagem, conforme NBR 13230; quanto ao aspecto visual e de 
segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

2000 Pct 

23 CREME ANTITRANSPIRANTE frasco 55gr  
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA                                              

150 Pct 

24 CREME DENTAL com flúor e cálcio - 90gr. Composição mínima: água, benzoato de 
sódio, sacarina sódica, sorbitol, lauril, sulfato de sódio, dióxido de silício, fosfato 
trisodico, glicerina, aroma de tuti- frutti, corante vermelho, carboximetilcelulose, 
fluoreto de sódio, 900 a 1.100 ppm. Número no Ministério da Saúde. 

1000 Tb 
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EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 
25 CREME HIDRATANTE, composição lipossomado de aloe vera. Ceramidas, outros 

componentes vitaminas a,c,e, características adicionais antialérgico, sem odor. Frasco 
c/ 350ml 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

300 Frs 

26 DESENTUPIDOR DE PIA CABO 15CM de madeira e sanfona em pvc. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

62 Und 

27 DESENTUPIDOR WC coifa de borracha e cabo de madeira com 50cm plastificado. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

52 Und 

28 DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO  DE 5 lt: Contendo em sua composição 
mínima ingredientes ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, corretores de ph, 
solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água, o-benzil p-clorofenol. Na 
embalagem deverá constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. no 
Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1336 Frs 

29 DESINFETANTE LIQUIDO, FRASCO DE 1000ml . Contendo em sua composição 
mínima: ingredientes ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, corretores de 
ph, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água, o-benzil  p-clorrofenol. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto. Número do 
registro no Ministério da Saúde./ANVISA 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

3300 Frs 

30 DETERGENTE NEUTRO 5 Lts. Contendo em sua comp. mínima tensoativos 
aniônicos, não iônicos, alcalizante, coadjuvantes, sequestrantes, espessante, corante, 
perfume e água, linearalquil, benzeno sulfonato de sódio. Na embalagem deverá 
constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1500 Gl 

31 DETERGENTE NEUTRO 500 ml . Contendo em sua composição mínima 
tensoativos aniônicos, não iônicos, alcalizamnte, coadjuvantes, sequestrante, 
espessante, coarante, perfume e água, linear alquil, benzeno sulfonatode sódio. Na 
embalagem devera constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. no 
Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

3944 Frs 

32 ESCOVA DE LAVAR ROUPA EM PLASTICO. Descrição: escova oval com base 
de plástico, medidas 13cm x 6cm x 1,5cm, cerdas em pet duas cores, indicações de 
uso: esfregar pia, roupas e outros. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

100 Und 

33 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS  MADEIRA, Descrições: escova oval, base de 
madeira. Medidas da cepa: 13cm x 60cm x 1,5cm, cerdas em pet duas cores, 
indicações de uso: esfregar pia, roupas e outros. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

60 Und 

34 ESPANADOR DE PENA 45CM. Cabo plastificado, pena de avestruz, indicações de 
uso: espanar poeira. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

80 Und 

35 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, pacotes de 08 unidades. (60 gramas cada) fardo com 
140 pacotes. Composição mínima: aço carbono. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

300 Frd 

36 ESPONJA DUPLA FACE para limpeza em poliuretano, com um lado abrasivo. Com 
alta performance, com tratamento anti-bactericida, medindo 110 x 70 x 23 mm. 
(comprimento, largura, espessura.) 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

6300 Und 
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37 ESPONJA PARA BANHO INFANTIL 110x68x24 fibra e agente anti-bactérias. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

4300 Und 

38 ESPONJA LIMPEZA PESADA, produto abrasivo, não enferruja, pacote com 1 uni 
pacote. Individual 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1740 Und 

39 ESSENCIA DE EUCALIPTO FRS 140ml. Diluição 100ml para 05 lts de água. Na 
embalagem deverá constar data de fabricação e validade do produto. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

385 Frs 

40 FIO DENTAL COMPRIMENTO 50 m. Material resina termoplástica/cera e essência, 
comprimento 50 m, tipo regular, sabor neutro. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1050 Rl 

41 FLANELA EM TECIDO 100% algodão para limpeza;  dimensão: 58x38cm (lxc) cor 
amarela. Com costura reforçada. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

2415 Und 

42 FOSFORO maço c/ 10 cx com 40 palitos.      
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

548 Und 

43 GUARDANAPO DE PAPEL folhas simples branco macio 100% fibra celulosica, 
30cm x 31 cm pacote com 50 unidades. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1340 Pct 

44 HASTES FLEXIVEIS c/ pontas de algodão p/ uso otológico (cx. C/ 75 unid.). 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

512 Und 

45 LIMPA FORNO LÍQUIDO frasco 250 ml. Composição soda cáustica, espessante e 
água. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

430 Und 

46 LIMPA VIDRO frasco 500ml  solução aquosa de polínio acrílico, solventes. 
Tensoativo não iônico, conservante e fragrância e água. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

430 Frs 

47 LIMPADOR DE BANHEIRO  frs com 500ml. Para limpeza e desinfecção de 
superfícies laváveis. Remove o limo e desinfeta sem esfregar. Composição mínima: 
linear arquil, benzono, sulfonato de sódio, pensoativo não iônico coadjuvante, 
hidroxido de potassio solubilizante, fragrância e água 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

568 Frs 

48 LIXEIRA COM PEDAL 60 lts. Extra reforçada, confeccionada em polipropileno. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

185 Und 

49 LUSTRA MOVEIS  frasco 200ml com óleos de linhaça. Composição mínima: Com 
óleos de linhaça. Composição mínima: silicone, acido propenoico, monoleato de 
sorbitan, água raz mineral desodorizada, emulsão não iônica de cera de polietileno, 
monil etoxilado, trietanolamina, bactericida a base de isoliazolona, perfume e agua 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

730 Frs 

50 LUSTRADOR DE MADEIRA frasco 100ml. Componentes: óleo mineral e vegetal, 
solventes mineral e método aplicação a superfície  renovação/realce móveis e 
madeiras em geral 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

20 Frs 

51 LUVAS LATEX tamanho grande cano longo, características: interior em algodão 
flocado com alta sensibilidade tátil, com frisos antiderrapante, tamanho grande cano 
longo. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

4152 Par 

52 LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEL  100 % polietileno, pacote com 100 
unidades. Tamanho único, validade mínima de 5 anos. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

710 Pct 

53 ESCOVA PARA  LAVAR MAMADEIRAS em nylon oval      
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

170 Und 
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54 PA PARA LIXO, em chapa de zinco galvanizada medindo 21cm comprimento x 
19cm larg., cabo de madeira medindo 60cm de comprimento e pindurico. Indicações 
de uso : recolher lixo no chão. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

736 Und 

55 PANO DE PRATO – composto de 100% algodão, alvejado, medindo 
aproximadamente (47x70) cm, com variação de até 10% de oscilação nas medidas, 
com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

3169 Und 

56 PANO PARA LIMPEZA de chão, alvejado com 18 batidas, medindo 75 x 50 cm.   
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

5500 Und 

57 PAPEL HIGIÊNICO  folha simples de alta qualidade neutro 60 mts x 10 cm.  
Composição mínima: 100% fibras celulosica, fardo com 64 rolos. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1040 Frd 

58 PAPEL TOALHA interfolhado, folha simples e branca com 02 dobras, 100% fibras 
celulósica, no tamanho (22,5 comp min x 21,0 larg . máximo), com excelente alvura e 
maciez, não causa irritações dérmicas, na cor branca. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

3475 Frd 

59 PASTA PARA  LIMPAR ALUMINIO 500 gramas. Composição: acido graxo, 
destilado de vegetal, coadjuvante neutral, conservante, fragrância  corante água. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

740 Und 

60 RODO DE ESPUMA PARA LIMPAR VIDRO.  Base e cabo de madeira, base 20cm, 
cabo 1,2mt, poliuretano. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

280 Und 

61 RODO DE MADEIRA DUPLO 40cm. Descrição da cepa: 40cm x 3,2cm x 3,0cm, 
cepa de madeira, cabo de madeira plastificado com 1,20m, borracha evasiliconada 
"rapa-enxuga", indicações de uso: raspar piso de modo geral. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1680 Und 

62 RODO DE MADEIRA DUPLO 60cm. Descrição da cepa: 60cm x 3,2cm x 3,0cm, 
cepa de madeira, cabo de madeira plastificado com 1,40cm, borracha eva siliconada 
"rapa-enxuga". Indicações de uso: rapar piso de modo geral. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

2143 Und 

63 SABAO DE COCO cx com 50 unidades x 100grs, contendo em sua composição 
mínima: sabão de coco, água, glicerina, sequestrante, coadjuvantes. Na embalagem 
devera constar a data de fabricação e validade do produto. Número do registro no 
Ministério da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

56 Cx 

64 SABAO EM PO 05 kg. Contendo em sua composição mínima: tensoativo aniônico, 
alcalinizante, seqestrante, carga, coadjuvante, branqueador óptico, crante, enzimas, 
agente atiredepositante, perfume e agua, linear alquil, benzeno fulfonato de sódio. A 
embalagem devera ter rotulagem indicando instruções de uso, precauções, 
composição mínima, número do CRQ e nome do técnico (químico) responsável. 
Devera apresentar na embalagem prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a 
partir da entrega dos produtos. Produto acondicionado em caixa de 05 kg de 
procedência nacional. Nº do produto notificado ao Ministério da Saúde/ ANVISA. 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

2410 Pct 

65 SABAO EM PO cx. de 1kg. Contendo em sua comp. mínima: tensoativo anionico, 
alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvante, branqueador óptico, corante, enzimas, 
ag. antiredepositante, perfume e água, linear alquil, benzeno sulfonato de sódio. A 
embalagem devera ter rotulagem indicando instruções de uso, precauções, comp. 
mínima, nº do CRQ e nome do técnico (químico) responsável. Devera apresentar na 
embalagem prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a partir da entrega dos 
produto. Nº do prod. Notificado no Minist. da Saúde/ANVISA 

3300 Cx 
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EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 
66 SABAO GLICERINADO  NEUTRO (cx. C/ 50 unid. De 200g cada). Contendo 

sabão sódico do acido graxo de coco/babaçu, sabão de acido graxo de sebo, sabão de 
ácidos graxos de soja, coadjuvante glicerina, agente anti- redepositante e água. Na 
embalagem devera constar a data de fabric. E validade do produto. Nº do reg. no 
Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

600 Cx 

67 SABONETE 90 gramas. Contendo em sua composição mínima os ingredientes : 
sodum tallowate, aqua, calcium carbomate, sodium cocoate/palm kernelate, parfum, 
sodium chloride, hellanthus annuus seed oil, sodium cartitanium dioxide, glycerin, 
etidronic, acid, tetrasodim edta, disodium distylbiphenyl disulfonate, glycine soja, oil, 
gossypium herbaceum seed oil, olea europafa fruit oil, prunus amygdalus dulcis oil, 
theobromacaçao seed butter, tocopheroi, pentaerythritil tetra-di-t-butyl 
hydroxyhylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, linalool, limonene. Na embalagem 
devera constar a data de fabricação e validade do produto . Numero do registro no 
Ministério da Saúde / ANVISA. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

2582 Und 

68 SABONETE INFANTIL 80gr. Contendo em sua composiçao: sodium palmitate, 
sodium oleate, sodium laurete (jabon de sodio), parfum, citricacid, glycerin, monfat 
dry milk (sine adipe lac), honey, titanium dioxide (ci 77891), pentasodium pentetate, 
etidronic acid, yellow 10 (ci 47005), red 4 (ci 14700). Na embalagem devera constar 
a data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. no Minist. da Saúde/ANVISA 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

2500 Frd 

69 SABONETE LIQUIDO 2 litros. Sabonete liquido, contendo em sua composição 
mínima: lauril eter sulfanato de sódio, cocoamido propil betania, dietanolamida de 
ácidos graxos, agente hidratante, agente espessante, preservante, acido cítrico, agente 
perolizante corante, fragrância. Fracos contendo 2 litros. Na embalagem devera 
constar a data de fabricação e validade do produto. Numero do registro no Ministério 
da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

2000 Frs 

70 SACO EM PLASTICO preto para lixo, capac. 50 litros, tam. 63 x 80 cm de altura. 
Com resistência para transportar ate 10 kg de lixo, (embalado em pacote de 10 e/ou 
100 unid.),  composição mínima: polietileno de baixa densidade e pigmento - conf. 
NBR 9190 e 9191 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

55680 Und 

71 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 lt. Com 
resistência para transportar ate 20kg de lixo, (embalado em pacote de 05 e/ou 100 
unidades).  Polietileno de baixa densidade e pigmento - conforme NBR 9190 e 9191. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

60140 Und 

72 SAPOLEO SAPONACEO cremoso (frasco c/ 300ml). Composição linear, álcool e 
benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, espessante e alcalizante 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

730 Und 

73 SHAMPOO PARA CABELO, fragrância neutra, para uso diário - frasco 350ml. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

200 Frs 

74 VASSOURA DE PÊLO (sintético) 40cm. Vassoura de pêlo (sintético) 40cm, 
descrições da cepa 40cm x 5cm x 3,6cm, cepa de  madeira, cabo de madeira  com  
1,20m. Medida da cerda: 4,5cm, cerdas 0,20mm. Indicações de uso: indicada para 
varrer pó ou sujeiras secas de qualquer piso 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

558 Und 

75 VASSOURA LIMPA TETO com cabo extensor. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

190 Und 
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76 VASSOURA PARA GARI (ecológica) material reciclável. Descrição da cepa: 21,5 
cm x 4,50cm x 3,6cm, cepa de madeira, cabo de madeira com 1,20cm, cerdas 
0,60mm pet, medida da cerda 10 cm. Indicações de uso: varrera cimento ou piso não 
lisos de modo geral 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

532 Und 

77 VASSOURA PARA SANITÁRIO cabo plástico e sintética, composição mínima: 
pigmentos. Matéria sintética 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

612 Und 

78 VASSOURA PRENSADA PIAÇAVA nº 3, descrição da cepa: 16cm x 4,50cm x  
2,5cm , cepa.  De madeira, chapa pregada , cerdas de piaçava, mediada da cepa: 
12,5cm, cabo de madeira com 1,20mts. Indicações de uso: varrer pisos de cimento ou 
pisos 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1123 Und 

79 VASSOURA 1,20 m . Vassoura tipo piaçava (ecológica) material reciclável, 
descrições da cepa: 21,5cm x 4,5cm x 3,6cm, cepa de madeira, cabo de madeira com 
1,20m, cerdas 0,60mm pet, medida da cerda 10cm, indicações de uso: varrer cimento 
ou pisos não lisos . 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1123 Und 

80 DISPENSOR DE SABONETE LIQUIDO em plástico ABS, com refil 800ml. 
Dispensor com frente ABS, base styron - característica ABS: baixa densidade, alta 
resistência não propaga fogo, sistema de abertura com  travas acionadas por pressão, 
com adaptador para fixação na parede, medidas 28,7 cm de altura x 12,5 cm de 
profundidade. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

65 Und 

81 BALDE DE PLASTICO PRETO 12lts. Confeccionado em polipropileno, com 
marcador interno em litros c/ alça metálica 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

93 Und 

82 DISPENSER PAPEL TOALHA, material plástico ABS, tipo interfolha, cor branca e 
cinza, capacidade 600 folhas, com visor e chave 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

65 Und 

83 DESINFETANTE LIQUIDO 750m. Desinfetante liquido 750ml, composto de óleo 
de alcatrão mineral ou creosoto a que se acrescentam sabão de resina, fenol e outras 
substâncias de propriedades antissépticas e germicidas. No produto deverá constar a 
data de fabricação e validade do produto. Numero do registro no ministério da 
agricultura. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

1968 Und 

84 SHAMPOO INFANTIL, 350ml. Composição mínima: aqua, cocamidopropyl betaine, 
peg-80, sorbitain, laurate, sodium trideceth sulfate, triticum vulgare (wheat) germ 
extract, peg-150, fragancepolyquaternium-10, honey, tetrasodium edta, quaternium 
15, ci 15510, ci 47005, sodium hydroxide, citric acid, c/ mel e extrato de germe de 
trigo. O shampoo devera ser rico em vitaminas f, e e complexo b ajudando a nutrir e 
fortalecer os cabelos da criança reduzindo a quebra dos fios em ate 55%. Na 
embalagem devera constar a data de fabric. e validade do prod. Nº do reg. no Minist. 
da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

500 Und 

 
3. Parâmetros: 
Forma de julgamento: Menor preço POR ITEM 
4. Prazos:  
 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes. 
 Fornecimento: Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à Avenida 
Brasil, 625 – Centro, em até 10 dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento. 
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 Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal devidamente atestada pelo órgão 
competente. 
 Local de entrega do material e Notas Fiscais: a ser indicado pela Secretaria Requisitante. 
  Fiscalização: SECRETARIA REQUISITANTE 
OBS: 1) O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto constante no 
edital e anexos do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 
025/2019. 
2) NO ATO DA ENTREGA, OS PRODUTOS QUE NÃO TIVEREM DE ACORDO COM O 
ESPECIFICADO NO EDITAL SERÃO DEVOLVIDOS E A DESPESA DO FRETE SERÁ POR 
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PROCURAÇÃO 
 

                    

 

 

                        MEDIANTE O PRESENTE, CREDENCIAMOS O(A) SR.(A) 

_________________________, PORTADOR DA RG:______ E CPF: __________________, A 

PARTICIPAR DA LICITAÇÃO Nº:________, INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PIRAPORA, NA MODALIDADE PREGÃO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, 

OUTORGANDO-LHE PLENO PODERES PARA PRONUNCIAR-SE EM NOME DA EMPRESA: 

_________________     CNPJ: ________________, COM SEDE À RUA:________________________ 

Nº _____, BEM COMO FORMULAR PROPOSTAS, DAR LANCES VERBAIS E PRATICAR TODOS 

OS DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME, INCLUSIVE ASSINAR CONTRATOS. 

 
LOCAL, DATA  
 
 
 

_______________________________________ 
ASSINATURA 

RECONHECER FIRMA 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA. 
 
 
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 
Razão Social:  
CNPJ  
Endereço  
Telefone  
Nome do Representante Legal  
Identidade do Representante Legal  
Banco:  
Conta bancária:  
N.º da agência:  

 
ITEM Descrição Unidade Qtd V. Unit V. Total 

01    
  

02    
  

      
      

VALOR GLOBAL  
 

 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA (REPRESENTANTE LEGAL OU SOCIO PROPRIETARIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prazo de Validade da Proposta:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega:  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 

Observações  
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ANEXO  V  -  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2019 

 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
     Aos ___ dias do mês de ___________ do ano de 2019, na Prefeitura Municipal de Pirapora/MG,  
através do Setor de Suprimentos, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo 
Licitatório nº 047/2019, Pregão Presencial c/ Registro de Preço nº 025/2019, que tem como objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 
PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, sendo que, os 
quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições 
abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz 
das regras insertas no Decreto Municipal nº 042 de 28/12/2011. 
 
CLAÚSULA I- DO OBJETO 
 
1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 
PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, conforme 
especificações constantes dos anexos do Edital, e nas quantidades solicitadas em cada pedido de 
fornecimento. 
 
CLAÚSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS  
 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICIPIO DE PIRAPORA não será 
obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLAÚSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1 Poderão utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93, no Decreto Municipal nº 042/2011, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 
 
CLAÚSULA IV – DOS PREÇOS 
 
4.1 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial com 
Registro de Preço nº 025/2019. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao 
preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial com Registro de Preço nº 
025/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. Em cada fornecimento, o 
preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial com Registro de 
Preço nº 025/2019, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 
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EMPRESA 
CNPJ 
Item Descrição Marca  Unid Quant. Unitário Total 
       

 
CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
5.1 Em cada fornecimento, os produtos serão solicitadas de acordo com a necessidade da Secretaria 
demandante, devendo ser entregues dentro do horário de atendimento do estabelecimento. O não 
cumprimento dos serviços nas datas e horários determinados pela requisitante ocasionará penalidades 
cabíveis. 
 
5.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à Avenida Brasil, 625 – Centro – 
no prazo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento. 
 
CLAÚSULA VI – DO PAGAMENTO 
 
6.1 Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente fornecida pela 
contratada, em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do atesto de faturas/notas fiscais pelo órgão 
requisitante, de acordo com os termos do Edital. 
 
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
7.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento 
pelo fornecedor. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu 
vencimento. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura 
correspondente. 
 
7.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à Avenida Brasil, 625 – Centro – 
no prazo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento. 
  
7.3. No preço unitário do material já deverá estar incluído todos os impostos, taxas e encargos, além das 
com a entrega. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES  
 
8.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal nº 8666/93 obedecidos os 
seguintes critérios:  
 
I) Advertência – Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da 
Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  
 
II)  Multa – Será aplicada, observando os seguintes limites máximos:  
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a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de obras não cumprido;  
 
b)10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; ou  
 
c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento  
da nota de empenho ou documento correspondente;  
 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo  definido na lei 8.666-93;  
 
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 perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com base 
no inciso anterior.  
 
8.2 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal também serão aplicadas as sanções administrativas em face de infrações cometidas por 
algum licitante no momento da realização do pregão, o agente público deve se ater as disposições 
contidas na legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei nº 10.520/02 traz em seu artigo 7º as condutas 
vedadas aos licitantes e às sanções aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações; 
 
8.3 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
8.4 As sanções previstas nos itens 8.1 e 8.2  poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato.  
 
8.5 As penalidades de advertência e Multas serão aplicadas de ofício, ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.  
 
8.6 A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, 
constantes da legislação.  
 
8.7 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 
também ser aplicada àqueles que: 
 
d) Retardarem a execução do pregão; 
e) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
f) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
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8.8 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicações de outras, 
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à 
Administração. 
 
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
9.1 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente ata, é vedado quaisquer 
reajustamentos de preços. 
 
9.2  Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 
 
CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1 Os produtos objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. A cada fornecimento do 
equipamento, será emitido recibo nos termos da Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 042/2011, por 
pessoa indicada pela Administração. 
 
CLAÚSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando: 
 
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) a detentora não assinar a ata de registro de preço no prazo estabelecido e a Administração não aceitar 
sua justificativa; 
 
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 
 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
f) por razões de interesse público  devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
 
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do edital, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos 
autos que deram origem ao registro de preços; 
 
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feira por 
publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da 
publicação;     
 
i) Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:  
 
j) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido. 
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CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
SERVIÇO 
 
12.1  As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Pirapora. 
 
12.2  A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 
igualmente autorizados pelo órgão requisitante. 
 
CLÁUSULA XIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Pirapora, Minas Gerais, para dirimir dúvidas ou questões que não 
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, 
diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.  Os casos omissos serão resolvidos de 
acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 042/2011, alterada, e demais normas aplicáveis. 
 
      E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
 

PIRAPORA-MG, xxx de  xxxxxxx xxxxxxxxx  de x.xxx   
 
 

____________________________________ 
CONTRATANTE 

 
____________________________________ 

CONTRATADO 
 

____________________________________ 
SECRETÁRIO(A) 

 
___________________________________ 

JURÍDICO 
 

Testemunhas: 
_____________________________________ 

CPF Nº: 
 

____________________________________________ 
CPF Nº: 
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ANEXO VI  
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICIPIO DE PIRAPORA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 23539.463/0001-21, com sede administrativa na Rua Antônio Nascimento nº 274, Centro, Pirapora - 
MG, neste ato representado por     sua Prefeita Municipal, Srª. Marcella Machado Ribas Fonseca, CPF         
de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  
__________________(qualificação), neste ato representado por _____________ (qualificar), de ora em 
diante denominada simplesmente CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, com 
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Processo Licitatório nº 047/2019, Modalidade Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 025/2019, têm como justo e contratado o seguinte: 

 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 
1. O objeto do presente contrato é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIRAPORA, de acordo com anexo I do edital de licitação que fará parte integrante deste contrato.  
 
1.1 O fornecimento do produto licitado/ prestação de serviço, será feito mediante a apresentação de uma 
autorização de fornecimento emitida pela Superintendência de Suprimentos da Prefeitura de Pirapora, 
devidamente datada e assinada, constando, quantidade, local e especificação a ser fornecida. 
 
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. Dos preços 
 
2.1.1. O contratante pagará ao contratado o valor de R$  
................................................................................................   
 
2.1.2 O pagamento será realizado após a entrega do material/ prestação de serviço,  mediante a 
apresentação de nota fiscal/fatura em até 30 (trinta)  dias úteis. 
 
2.1.3 O Contratante se reserva o direito de exigir do Contratado, em qualquer época, a comprovação de 
quitação das obrigações fiscais e sociais. 
 
2.1.4. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
2.2 Os preços referidos na proposta, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento 
dos itens do Anexo I. 
 
2.3. Dos reajustes 
 
2.3.1.- Por força da Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994, os preços poderão ser reajustados após 
a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. 
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CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº  
 
___________________________________________________________________ 
 
CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
 
4.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, e encerrar-se-á no dia xx/xx/xxxx. 
 
4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos itens objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 
 
6.1 Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente 
contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a 
mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 
 
7.2. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
 
7.3. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO após emissão das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas, nos prazos fixados. 
 
7.4. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o fornecimento, se considerados em 
desacordo com os termos do presente contrato. 
 
CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
8.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento 
pelo fornecedor. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu 
vencimento. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura 
correspondente. 
 
8.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à Avenida Brasil, 625 – Centro – 
no prazo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento. 
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8.3. No preço unitário do material já deverá estar incluído todos os impostos, taxas e encargos, além das 
com a entrega. 
 
CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO 
 
9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de 
conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 
Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei 
citada. 

CLÁUSULA 10ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal serão aplicadas as sanções administrativas em face de infrações cometidas por algum 
licitante no momento da realização do pregão, o agente público deve se ater as disposições contidas na 
legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei nº 10.520/02 traz em seu artigo 7º as condutas vedadas aos 
licitantes e às sanções aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações; 
 
10.2 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
10.3 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
 
10.4 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 
também ser aplicada àqueles que: 
 
a) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
b) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA 11ª - DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO.  
 
11.1 É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a fiscalização do 
seu cumprimento, a secretaria:.................................. na pessoa do secretário(a): .................................   
 
CLÁUSULA 12ª - DOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 
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CLÁUSULA 13ª - DO FORO 
 
13.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pirapora, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
execução do presente Contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 
 

 
PIRAPORA-MG, xxx de  xxxxxxx xxxxxxxxx  de x.xxx   

 
____________________________________ 

CONTRATANTE 
 

____________________________________ 
CONTRATADO 

 
____________________________________ 

SECRETÁRIO(A) 
 

___________________________________ 
JURÍDICO 

 
Testemunhas: 

_____________________________________ 
CPF Nº: 

____________________________________________ 
CPF Nº: 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

(a ser entregue juntamente com o credenciamento) 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2019 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N°: 025/2019 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA. 
 
 
 
           DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _______________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

_________________,  é microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte ( ), nos termos do enquadramento 

previsto nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº: 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 

pela Lei Complementar nº147 de 07 de agosto de 2014, para fins do que estabelece aquela Lei. 

 
 

Pirapora – MG, _____ de _____________________ de 2019. 
 
 

___________________ 
NOME 

 
_______________ 

RG 
 

___________________ 
CARGO 
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ANEXO VIII - ESTIMATIVA DE PREÇO  
 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 047/2019  
 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N°: 025/2019 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA. 
 
Item Descrição do item Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtd Und Valor Total 
Estimado 

1 ABSORVENTE HIGIÊNICO, tipo normal com abas, 
características adicionais: adulto, com gel, alta 
proteção. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA1 

R$ 3,52 300 Pct R$ 1.056,00 

2 ÁGUA SANITÁRIA contendo em sua composição 
mínima hipoclorito de sódio e água . Principio ativo 
hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% 
p/p. A embalagem deverá ter rotulagem indicando 
instruções de uso, precauções, comp. mínima, nº do 
CRQ e nome do técnico responsável. Deverá 
apresentar na embalagem prazo de validade não 
inferior a 06 meses, a partir da entrega do produto. 
Acondicionadas em embalagem de 01 litro. Na 
embalagem deverá constar a data de fabric. e validade 
do produto, nº do reg. no Minist. da Saúde/ANVISA 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 2,06 11850 Und R$ 24.411,00 

3 ALCOOL ABSOLUTO 70% frasco com 1 litro. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 5,88 6000 Und R$ 35.280,00 

4 ALCOOL GEL 65% INPM 500grs. Contendo em sua 
composição mínima: álcool etílico hidratado. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação e 
validade do produto. Número no Ministério da 
Saúde/Inmetro. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 5,71 5000 Und R$ 28.550,00 

5 ALGODAO, tipo hidrófilo, em mantas, material 
alvejado, purificado, isento de impurezas, 
características adicionais enrolado em papel 
apropriado, esterilidade não estéril, embalagem  500 
grs 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 9,38 460 Rl R$ 4.314,80 

6 AMACIANTE DE ROUPA. Amaciante para roupas 
acondicionado em embalagem plástica com tampa 
rosqueável e alça. Composição mínima: cloreto de 
dialquildimetilaonio, coadjuvante, perfume 
preservante, corante acidulante - galão de 5lts. Número 
de registro no Ministério da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 16,54 300 Gl R$ 4.962,00 

                                                
1 Nos termos do inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 a presente licitação é destinada à exclusiva participação de 
Micro e Pequenas Empresas para a maior parte dos itens – sendo Ampla Concorrência apenas para o item 64. 
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7 ANTI-SEPTICO  PARA OS  PÉS, frasco 100 gr a 
base de polvilho anti-séptico. Composição sugerida: 
ácido básico, ácido de zinco, ácido solufo e enxofre. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 10,82 100 Und R$ 1.082,00 

8 ANTITRANSPIRANTE rolon frasco 50ml. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 6,78 200 Frs R$ 1.356,00 

9 APARELHO DE BARBEAR descartável c/duas 
laminas. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 1,98 100 Und R$ 198,00 

10 AVENTAL DE NAPA, comprido, cor branco, 
tamanho único, composição sugerida: 45 % resina pvc, 
30% carbonato de cálcio , 20 % dop plastificante, 30 
% pigmento termoplástico e 2 % estabilizante 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 14,61 200 Und R$ 2.922,00 

11 AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY. 
Aromatizante de ambiente spray, composição: álcool 
etílico 96º gl, 41,68%. Ingredientes ativos: benzoato de 
sódio, broato de sódio, fragrância e propilentes. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 9,69 756 Frs R$ 7.325,64 

12 CERA LIQUIDA  INCOLOR  - frasco 750 ml. 
Contendo em sua composição mínima: parafina, 
carnauba, emulgadores, resina alcali solúvel, 
alcalinizante, fragrância, na embalagem devera constar 
data de fabricação e vencimento do produto. Nº no 
Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 4,93 900 Frs R$ 4.437,00 

13 CERA LIQUIDA INCOLOR GL 5 LITROS contendo 
em sua composição : parafina, carnauba, emulgadores, 
resina alcali solúvel, alcalinizante, fragrância. Na 
embalagem devera constar a data de fabricação e 
validade do produto . Nº no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 35,70 1100 Gl R$ 39.270,00 

14 CERA LIQUIDA VERMELHA  - frasco 750 ml. 
Contendo em sua composição mínima: parafina, 
carnauba, resina alcali solúvel, alcalinizante, 
fragrância, pigmento. Na embalagem devera constar 
data de fabricação e validade do produto. Reg. no 
Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,86 600 Frs R$ 2.316,00 

15 CESTO COM PEDAL, capacidade 12lts. 
Confeccionado em polipropileno. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 20,98 200 Und R$ 4.196,00 

16 CESTO EM PLASTICO C/TAMPA PARA LIXO 30 
lts em polipropileno. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 17,20 150 Und R$ 2.580,00 

17 CESTO EM PLASTICO C/TAMPA PARA LIXO 60 
lts em polipropileno.  
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 29,07 150 Und R$ 4.360,50 

18 CESTO EM PLÁSTICO SEM TAMPA para lixo 
telado, tamanho médio, resistente, capacidade 10lts 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,45 165 Und R$ 569,25 
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19 CONDICIONADOR  CABELOS, tipo uso diário, 
aplicação cabelos normais, características adicionais 
com vitaminas B5. Pote 1kg.  Registro do Ministério 
da Saúde/ANVISA. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 9,17 160 Pt R$ 1.467,20 

20 CONDICIONADOR INFANTIL NEUTRO. 
Composição mínima : cloreto de diestearil diaminio 
álcool estearilico, polietilenoglicol, laurato de 
sorbitano hidroxietil celulose. Álcool benzilico, edta 
tetrassodico , fragrância , acido cítrico , d& c amarelo 
nº 10, d& c laranja nº 4o deve possuir álcool. Na 
embalagem devera constar a data de fabricação e 
validade do produto . Numero do registro no 
Ministério da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 5,39 1100 Gl R$ 5.929,00 

21 COPO DESCARTAVEL – capacidade: 200 ml. Pacote  
com 100 und. Em material PP, na cor branca ou 
transparente, fabricados com conformidade com a 
NBR 14865/2002. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,37 10000 Pct R$ 33.700,00 

22 COPO DESCARTAVEL:  capacidade: 50ml - caixa 
com 50 pacotes com 100 unidades cada. Matéria-
prima: em poliestireno atóxico; cor: branca;  massa 
mínima: 75 gramas; resistência mínima: 1,63n.  Os 
copos devem estar embalados em mangas invioláveis;  
na embalagem devem estar identificados a capacidade 
total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo;  os 
copos devem ser gravados em relevo com a marca ou 
identificação do fabricante, capacidade do copo e 
símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR 13230; quanto ao aspecto visual e de 
segurança, devem ser observadas as determinações da 
NBR 14865/2002. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 1,71 2000 Pct R$ 3.420,00 

23 CREME ANTITRANSPIRANTE frasco 55gr  
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA                                             

R$ 4,19 150 Pct R$ 628,50 

24 CREME DENTAL com flúor e cálcio - 90gr. 
Composição mínima: água, benzoato de sódio, 
sacarina sódica, sorbitol, lauril, sulfato de sódio, 
dióxido de silício, fosfato trisodico, glicerina, aroma 
de tuti- frutti, corante vermelho, carboximetilcelulose, 
fluoreto de sódio, 900 a 1.100 ppm. Número no 
Ministério da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,38 1000 Tb R$ 3.380,00 

25 CREME HIDRATANTE, composição lipossomado de 
aloe vera. Ceramidas, outros componentes vitaminas 
a,c,e, características adicionais antialérgico, sem odor. 
Frasco c/ 350ml 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 7,28 300 Frs R$ 2.184,00 

26 DESENTUPIDOR DE PIA CABO 15CM de madeira 
e sanfona em pvc. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 6,99 62 Und R$ 433,38 
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27 DESENTUPIDOR WC coifa de borracha e cabo de 
madeira com 50cm plastificado. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 11,44 52 Und R$ 594,88 

28 DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO  DE 5 lt: 
Contendo em sua composição mínima ingredientes 
ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, 
corretores de ph, solvente, óleo de pinho, perfume, 
corante e água, o-benzil p-clorofenol. Na embalagem 
deverá constar a data de fabric. e validade do produto. 
Nº do reg. no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 11,80 1336 Frs R$ 15.764,80 

29 DESINFETANTE LIQUIDO, FRASCO DE 1000ml . 
Contendo em sua composição mínima: ingredientes 
ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, 
corretores de ph, solvente, óleo de pinho, perfume, 
corante e água, o-benzil  p-clorrofenol. Na embalagem 
deverá constar a data de fabricação e validade do 
produto. Número do registro no Ministério da 
Saúde./ANVISA 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 6,08 3300 Frs R$ 20.064,00 

30 DETERGENTE NEUTRO 5 Lts. Contendo em sua 
comp. mínima tensoativos aniônicos, não iônicos, 
alcalizante, coadjuvantes, sequestrantes, espessante, 
corante, perfume e água, linearalquil, benzeno 
sulfonato de sódio. Na embalagem deverá constar a 
data de fabric. e validade do produto. Nº do reg. no 
Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 16,02 1500 Gl R$ 24.030,00 

31 DETERGENTE NEUTRO 500 ml . Contendo em sua 
composição mínima tensoativos aniônicos, não 
iônicos, alcalizamnte, coadjuvantes, sequestrante, 
espessante, coarante, perfume e água, linear alquil, 
benzeno sulfonatode sódio. Na embalagem devera 
constar a data de fabric. e validade do produto. Nº do 
reg. no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 1,69 3944 Frs R$ 6.665,36 

32 ESCOVA DE LAVAR ROUPA EM PLASTICO. 
Descrição: escova oval com base de plástico, medidas 
13cm x 6cm x 1,5cm, cerdas em pet duas cores, 
indicações de uso: esfregar pia, roupas e outros. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 4,06 100 Und R$ 406,00 

33 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS  MADEIRA, 
Descrições: escova oval, base de madeira. Medidas da 
cepa: 13cm x 60cm x 1,5cm, cerdas em pet duas cores, 
indicações de uso: esfregar pia, roupas e outros. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,08 60 Und R$ 184,80 

34 ESPANADOR DE PENA 45CM. Cabo plastificado, 
pena de avestruz, indicações de uso: espanar poeira. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 30,73 80 Und R$ 2.458,40 

35 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, pacotes de 08 unidades. 
(60 gramas cada) fardo com 140 pacotes. Composição 
mínima: aço carbono. 

R$ 
216,20 

300 Frd R$ 64.860,00 
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EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

36 ESPONJA DUPLA FACE para limpeza em 
poliuretano, com um lado abrasivo. Com alta 
performance, com tratamento anti-bactericida, 
medindo 110 x 70 x 23 mm. (comprimento, largura, 
espessura.) 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 0,75 6300 Und R$ 4.725,00 

37 ESPONJA PARA BANHO INFANTIL 110x68x24 
fibra e agente anti-bactérias. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,70 4300 Und R$ 15.910,00 

38 ESPONJA LIMPEZA PESADA, produto abrasivo, 
não enferruja, pacote com 1 uni pacote. Individual 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,88 1740 Und R$ 6.751,20 

39 ESSENCIA DE EUCALIPTO FRS 140ml. Diluição 
100ml para 05 lts de água. Na embalagem deverá 
constar data de fabricação e validade do produto. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 8,05 385 Frs R$ 3.099,25 

40 FIO DENTAL COMPRIMENTO 50 m. Material 
resina termoplástica/cera e essência, comprimento 50 
m, tipo regular, sabor neutro. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 2,91 1050 Rl R$ 3.055,50 

41 FLANELA EM TECIDO 100% algodão para limpeza;  
dimensão: 58x38cm (lxc) cor amarela. Com costura 
reforçada. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 2,54 2415 Und R$ 6.134,10 

42 FOSFORO maço c/ 10 cx com 40 palitos.      
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,24 548 Und R$ 1.775,52 

43 GUARDANAPO DE PAPEL folhas simples branco 
macio 100% fibra celulosica, 30cm x 31 cm pacote 
com 50 unidades. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 2,14 1340 Pct R$ 2.867,60 

44 HASTES FLEXIVEIS c/ pontas de algodão p/ uso 
otológico (cx. C/ 75 unid.). 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 1,83 512 Und R$ 936,96 

45 LIMPA FORNO LÍQUIDO frasco 250 ml. 
Composição soda cáustica, espessante e água. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 8,90 430 Und R$ 3.827,00 

46 LIMPA VIDRO frasco 500ml  solução aquosa de 
polínio acrílico, solventes. Tensoativo não iônico, 
conservante e fragrância e água. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,59 430 Frs R$ 1.543,70 

47 LIMPADOR DE BANHEIRO  frs com 500ml. Para 
limpeza e desinfecção de superfícies laváveis. Remove 
o limo e desinfeta sem esfregar. Composição mínima: 
linear arquil, benzono, sulfonato de sódio, pensoativo 
não iônico coadjuvante, hidroxido de potassio 
solubilizante, fragrância e água 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 6,91 568 Frs R$ 3.924,88 

48 LIXEIRA COM PEDAL 60 lts. Extra reforçada, 
confeccionada em polipropileno. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$114,83 185 Und R$ 21.243,55 
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49 LUSTRA MOVEIS  frasco 200ml com óleos de 
linhaça. Composição mínima: Com óleos de linhaça. 
Composição mínima: silicone, acido propenoico, 
monoleato de sorbitan, água raz mineral desodorizada, 
emulsão não iônica de cera de polietileno, monil 
etoxilado, trietanolamina, bactericida a base de 
isoliazolona, perfume e agua 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 4,67 730 Frs R$ 3.409,10 

50 LUSTRADOR DE MADEIRA frasco 100ml. 
Componentes: óleo mineral e vegetal, solventes 
mineral e método aplicação a superfície  
renovação/realce móveis e madeiras em geral 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 5,95 20 Frs R$ 119,00 

51 LUVAS LATEX tamanho grande cano longo, 
características: interior em algodão flocado com alta 
sensibilidade tátil, com frisos antiderrapante, tamanho 
grande cano longo. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 5,34 4152 Par R$ 22.171,68 

52 LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEL  100 % 
polietileno, pacote com 100 unidades. Tamanho único, 
validade mínima de 5 anos. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 2,73 710 Pct R$ 1.938,30 

53 ESCOVA PARA  LAVAR MAMADEIRAS em nylon 
oval      
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 12,27 170 Und R$ 2.085,90 

54 PA PARA LIXO, em chapa de zinco galvanizada 
medindo 21cm comprimento x 19cm larg., cabo de 
madeira medindo 60cm de comprimento e pindurico. 
Indicações de uso : recolher lixo no chão. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 5,62 736 Und R$ 4.136,32 

55 PANO DE PRATO – composto de 100% algodão, 
alvejado, medindo aproximadamente (47x70) cm, com 
variação de até 10% de oscilação nas medidas, com 
bainha, na cor branca, embalado em saco plástico 
transparente. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,45 3169 Und R$ 10.933,05 

56 PANO PARA LIMPEZA de chão, alvejado com 18 
batidas, medindo 75 x 50 cm.   
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 4,16 5500 Und R$ 22.880,00 

57 PAPEL HIGIÊNICO  folha simples de alta qualidade 
neutro 60 mts x 10 cm.  Composição mínima: 100% 
fibras celulosica, fardo com 64 rolos. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 71,30 1040 Frd R$ 74.152,00 

58 PAPEL TOALHA interfolhado, folha simples e branca 
com 02 dobras, 100% fibras celulósica, no tamanho 
(22,5 comp min x 21,0 larg . máximo), com excelente 
alvura e maciez, não causa irritações dérmicas, na cor 
branca. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 13,69 3475 Frd R$ 47.572,75 

59 PASTA PARA  LIMPAR ALUMINIO 500 gramas. 
Composição: acido graxo, destilado de vegetal, 
coadjuvante neutral, conservante, fragrância  corante 

R$ 4,70 740 Und R$ 3.478,00 
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água. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

60 RODO DE ESPUMA PARA LIMPAR VIDRO.  Base 
e cabo de madeira, base 20cm, cabo 1,2mt, 
poliuretano. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 9,01 280 Und R$ 2.522,80 

61 RODO DE MADEIRA DUPLO 40cm. Descrição da 
cepa: 40cm x 3,2cm x 3,0cm, cepa de madeira, cabo 
de madeira plastificado com 1,20m, borracha 
evasiliconada "rapa-enxuga", indicações de uso: raspar 
piso de modo geral. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 11,00 1680 Und R$ 18.480,00 

62 RODO DE MADEIRA DUPLO 60cm. Descrição da 
cepa: 60cm x 3,2cm x 3,0cm, cepa de madeira, cabo 
de madeira plastificado com 1,40cm, borracha eva 
siliconada "rapa-enxuga". Indicações de uso: rapar 
piso de modo geral. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 13,57 2143 Und R$ 29.080,51 

63 SABAO DE COCO cx com 50 unidades x 100grs, 
contendo em sua composição mínima: sabão de coco, 
água, glicerina, sequestrante, coadjuvantes. Na 
embalagem devera constar a data de fabricação e 
validade do produto. Número do registro no Ministério 
da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 83,13 56 Cx R$ 4.655,28 

64 SABAO EM PO 05 kg. Contendo em sua composição 
mínima: tensoativo aniônico, alcalinizante, 
seqestrante, carga, coadjuvante, branqueador óptico, 
crante, enzimas, agente atiredepositante, perfume e 
agua, linear alquil, benzeno fulfonato de sódio. A 
embalagem devera ter rotulagem indicando instruções 
de uso, precauções, composição mínima, número do 
CRQ e nome do técnico (químico) responsável. 
Devera apresentar na embalagem prazo de validade 
não inferior a 12(doze) meses a partir da entrega dos 
produtos. Produto acondicionado em caixa de 05 kg de 
procedência nacional. Nº do produto notificado ao 
Ministério da Saúde/ ANVISA. 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

R$ 40,33 2410 Pct R$ 97.195,30 

65 SABAO EM PO cx. de 1kg. Contendo em sua comp. 
mínima: tensoativo anionico, alcalinizante, 
sequestrante, carga, coadjuvante, branqueador óptico, 
corante, enzimas, ag. antiredepositante, perfume e 
água, linear alquil, benzeno sulfonato de sódio. A 
embalagem devera ter rotulagem indicando instruções 
de uso, precauções, comp. mínima, nº do CRQ e nome 
do técnico (químico) responsável. Devera apresentar 
na embalagem prazo de validade não inferior a 12 
(doze) meses a partir da entrega dos produto. Nº do 
prod. Notificado no Minist. da Saúde/ANVISA 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 9,16 3300 Cx R$ 30.228,00 
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66 SABAO GLICERINADO  NEUTRO (cx. C/ 50 unid. 
De 200g cada). Contendo sabão sódico do acido graxo 
de coco/babaçu, sabão de acido graxo de sebo, sabão 
de ácidos graxos de soja, coadjuvante glicerina, agente 
anti- redepositante e água. Na embalagem devera 
constar a data de fabric. E validade do produto. Nº do 
reg. no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 68,63 600 Cx R$ 41.178,00 

67 SABONETE 90 gramas. Contendo em sua composição 
mínima os ingredientes : sodum tallowate, aqua, 
calcium carbomate, sodium cocoate/palm kernelate, 
parfum, sodium chloride, hellanthus annuus seed oil, 
sodium cartitanium dioxide, glycerin, etidronic, acid, 
tetrasodim edta, disodium distylbiphenyl disulfonate, 
glycine soja, oil, gossypium herbaceum seed oil, olea 
europafa fruit oil, prunus amygdalus dulcis oil, 
theobromacaçao seed butter, tocopheroi, 
pentaerythritil tetra-di-t-butyl hydroxyhylpropional, 
citronellol, hexyl cinnamal, linalool, limonene. Na 
embalagem devera constar a data de fabricação e 
validade do produto . Numero do registro no 
Ministério da Saúde / ANVISA. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 1,50 2582 Und R$ 3.873,00 

68 SABONETE INFANTIL 80gr. Contendo em sua 
composiçao: sodium palmitate, sodium oleate, sodium 
laurete (jabon de sodio), parfum, citricacid, glycerin, 
monfat dry milk (sine adipe lac), honey, titanium 
dioxide (ci 77891), pentasodium pentetate, etidronic 
acid, yellow 10 (ci 47005), red 4 (ci 14700). Na 
embalagem devera constar a data de fabric. e validade 
do produto. Nº do reg. no Minist. da Saúde/ANVISA 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 2,39 2500 Frd R$ 5.975,00 

69 SABONETE LIQUIDO 2 litros. Sabonete liquido, 
contendo em sua composição mínima: lauril eter 
sulfanato de sódio, cocoamido propil betania, 
dietanolamida de ácidos graxos, agente hidratante, 
agente espessante, preservante, acido cítrico, agente 
perolizante corante, fragrância. Fracos contendo 2 
litros. Na embalagem devera constar a data de 
fabricação e validade do produto. Numero do registro 
no Ministério da Saúde. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 13,66 2000 Frs R$ 27.320,00 

70 SACO EM PLASTICO preto para lixo, capac. 50 
litros, tam. 63 x 80 cm de altura. Com resistência para 
transportar ate 10 kg de lixo, (embalado em pacote de 
10 e/ou 100 unid.),  composição mínima: polietileno 
de baixa densidade e pigmento - conf. NBR 9190 e 
9191 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 0,25 55680 Und R$ 13.920,00 
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71 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 
CAPACIDADE DE 100 lt. Com resistência para 
transportar ate 20kg de lixo, (embalado em pacote de 
05 e/ou 100 unidades).  Polietileno de baixa densidade 
e pigmento - conforme NBR 9190 e 9191. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 0,63 60140 Und R$ 37.888,20 

72 SAPOLEO SAPONACEO cremoso (frasco c/ 300ml). 
Composição linear, álcool e benzeno, sulfato de sódio, 
coadjuvante, espessante e alcalizante 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 6,90 730 Und R$ 5.037,00 

73 SHAMPOO PARA CABELO, fragrância neutra, para 
uso diário - frasco 350ml. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 8,93 200 Frs R$ 1.786,00 

74 VASSOURA DE PÊLO (sintético) 40cm. Vassoura de 
pêlo (sintético) 40cm, descrições da cepa 40cm x 5cm 
x 3,6cm, cepa de  madeira, cabo de madeira  com  
1,20m. Medida da cerda: 4,5cm, cerdas 0,20mm. 
Indicações de uso: indicada para varrer pó ou sujeiras 
secas de qualquer piso 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 13,23 558 Und R$ 7.382,34 

75 VASSOURA LIMPA TETO com cabo extensor. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 22,33 190 Und R$ 4.242,70 

76 VASSOURA PARA GARI (ecológica) material 
reciclável. Descrição da cepa: 21,5 cm x 4,50cm x 
3,6cm, cepa de madeira, cabo de madeira com 1,20cm, 
cerdas 0,60mm pet, medida da cerda 10 cm. 
Indicações de uso: varrera cimento ou piso não lisos de 
modo geral 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 24,97 532 Und R$ 13.284,04 

77 VASSOURA PARA SANITÁRIO cabo plástico e 
sintética, composição mínima: pigmentos. Matéria 
sintética 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 5,17 612 Und R$ 3.164,04 

78 VASSOURA PRENSADA PIAÇAVA nº 3, descrição 
da cepa: 16cm x 4,50cm x  2,5cm , cepa.  De madeira, 
chapa pregada , cerdas de piaçava, mediada da cepa: 
12,5cm, cabo de madeira com 1,20mts. Indicações de 
uso: varrer pisos de cimento ou pisos 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 17,17 1123 Und R$ 19.281,91 

79 VASSOURA 1,20 m . Vassoura tipo piaçava 
(ecológica) material reciclável, descrições da cepa: 
21,5cm x 4,5cm x 3,6cm, cepa de madeira, cabo de 
madeira com 1,20m, cerdas 0,60mm pet, medida da 
cerda 10cm, indicações de uso: varrer cimento ou 
pisos não lisos . 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 16,77 1123 Und R$ 18.832,71 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 

Fone: 0** 38 3740 - 6121 
Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

 

 58

80 DISPENSOR DE SABONETE LIQUIDO em plástico 
ABS, com refil 800ml. Dispensor com frente ABS, 
base styron - característica ABS: baixa densidade, alta 
resistência não propaga fogo, sistema de abertura com  
travas acionadas por pressão, com adaptador para 
fixação na parede, medidas 28,7 cm de altura x 12,5 
cm de profundidade. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 26,77 65 Und R$ 1.740,05 

81 BALDE DE PLASTICO PRETO 12lts. 
Confeccionado em polipropileno, com marcador 
interno em litros c/ alça metálica 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 7,75 93 Und R$ 720,75 

82 DISPENSER PAPEL TOALHA, material plástico 
ABS, tipo interfolha, cor branca e cinza, capacidade 
600 folhas, com visor e chave 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 24,17 65 Und R$ 1.571,05 

83 DESINFETANTE LIQUIDO 750m. Desinfetante 
liquido 750ml, composto de óleo de alcatrão mineral 
ou creosoto a que se acrescentam sabão de resina, 
fenol e outras substâncias de propriedades 
antissépticas e germicidas. No produto deverá constar 
a data de fabricação e validade do produto. Numero do 
registro no ministério da agricultura. 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 3,62 1968 Und R$ 7.124,16 

84 SHAMPOO INFANTIL, 350ml. Composição mínima: 
aqua, cocamidopropyl betaine, peg-80, sorbitain, 
laurate, sodium trideceth sulfate, triticum vulgare 
(wheat) germ extract, peg-150, 
fragancepolyquaternium-10, honey, tetrasodium edta, 
quaternium 15, ci 15510, ci 47005, sodium hydroxide, 
citric acid, c/ mel e extrato de germe de trigo. O 
shampoo devera ser rico em vitaminas f, e e complexo 
b ajudando a nutrir e fortalecer os cabelos da criança 
reduzindo a quebra dos fios em ate 55%. Na 
embalagem devera constar a data de fabric. e validade 
do prod. Nº do reg. no Minist. da Saúde 
EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARADA 

R$ 9,55 500 Und R$ 4.775,00 

TOTAL GERAL R$ 1.025.284,71 
 


