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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 521/2021 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021 

 

OBJETO:  

Eventual aquisição de material de limpeza, higiene pessoal, produtos descartáveis, utensílios 
e EPI’S para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do 
Município de Nova Lima.  
 
ABERTURA: 

Local: Rua Bias Fortes, n°62 – 3° andar, Centro – Nova Lima/MG – SETOR DE PREGÃO 

Data: 25/10/2021  

Horário: 09:00 horas 

ENDEREÇO PARA ACESSO AO EDITAL, COMUNICADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES: 

http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: 

pregao@pnl.mg.gov.br 

 

IMPORTANTE: AO RETIRAR ESTE EDITAL, FAVOR PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DE 

EDITAL E ENVIÁ-LO PARA O E-MAIL INFORMADO NO PRÓPRIO RECIBO, SÓ ASSIM 

PODEREMOS ENVIAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO LICITANTE. 

O recibo está disponível em: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais 

Arquivo: RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO 

 

 

mailto:pregao@pnl.mg.gov.br
http://www.novalima.mg.gov.br/arquivos/editais/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 521/2021 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS: n° 121/2021 
 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG realizará procedimento de licitação nº 521/2021, 
modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor preço, critério de 
julgamento por ITEM, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, em especial a Lei 
federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação 
de habilitação serão recebidos em sessão pública no setor de Pregão do Município de Nova 
Lima, situado à Rua Bias Fortes – nº 62 – 3º andar, Centro, Nova Lima/MG, oportunidade em 
que serão examinados.  
 
I - DA ABERTURA 
 
1.1. O(a) Pregoeiro(a) Érica Alves Pereira e a Equipe de Apoio composta pelos (as) servidores 
(as) Cristiane Maria Santos da Mata e Matheus Custódio Pimenta, designados pela Portaria 
1.720 de 14 de junho de 2021, realizarão a abertura dos envelopes em sessão pública a ser 
realizada, conforme abaixo indicado: 
 
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

Rua Bias Fortes, n°62 – 3° andar, Centro – Nova Lima/MG – SETOR DE PREGÃO 

DATA: 25/10/2021  
HORÁRIO: 09:00 horas 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação. 
 
II - DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 
 
2.1. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no órgão 
de divulgação oficial do Município de Nova Lima, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
 
III - DO OBJETO - A presente licitação tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 
aquisição de material de limpeza, higiene pessoal, produtos descartáveis, utensílios e EPI’S 
para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do 
Município de Nova Lima. 
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3.1 - A eventual aquisição destes produtos será feita pelo MENOR PREÇO POR 
ITEM/OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS destinados a atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do Município de Nova 
Lima, conforme descrição no anexo II, Termo de Referência. 
 
3.2 - Os quantitativos estabelecidos no anexo II são estimados e servem como referência, 
podendo o Município de Nova Lima adquiri-los em conformidade com suas necessidades, 
não havendo a obrigatoriedade de consumo “in totum”. 
 
IV - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto aos documentos de 
habilitação e proposta de preços. 
 
4.2 - As licitantes que se enquadrarem como microempresas, microempreendedor individual 
ou empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido, nos termos da 
Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que comprovado o referido 
enquadramento.  
 
4.3 - Os Itens de 1.1 a 56.1, de 58.1 a 85.1, 87.1, de 89.1 a 97.1, são destinados exclusivamente para 

empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 

123/06. 

4.4 - O Item 57.1, que corresponde a 25% do total do item 57, o Item 86.1, que corresponde a 25% 

do total do item 86, o Item 88.1, que corresponde a 25% do total do item 88 desta licitação, são 

destinados a cota reservada para ME, MEI e EPP, conforme art. 48, III da LC 123/06 alterada pela LC 

147/14. 

4.5 - Não comparecendo ME, MEI ou EPP para os itens 1.1 a 97.1 a licitação será considerada deserta 

em relação às cotas e itens destinados exclusivamente às mesmas.  

4.6 - Não poderá participar da presente licitação: 
 
4.6.1 - Não poderá participar deste pregão a empresa que se encontrar na seguinte situação: 
 
4.6.1.1 - Em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução. 
 
4.6.1.2 - Estrangeira que não funcione no País. 
 
4.6.1.3 - Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido 
declarada inidônea. 
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4.6.1.4 - Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à 
Administração Pública. 
 
4.6.1.5 - Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 
técnico que seja servidor público do Município  de Nova Lima/MG. 
 
V - DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
a) - Tratando-se de representante legal ou administrador de sociedade comercial, o ato 
constitutivo consolidado, estatuto social ou contrato social em vigor (a depender do tipo 
societário), assim como as alterações e a ata de eleição da diretoria, se houver, ou, ainda, 
outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações compatíveis 
com o presente edital; 
 
b) - No caso de empresário individual, o registro comercial vigente; 
 
c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 
poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento; 
 
e) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados nas alíneas “a”, “b” e “c”, 
desta cláusula, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
5.1.1 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação 
de lances, bem como para manifestação pelo interesse de interpor recursos. 
 
5.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto, original e cópia. 
 
5.3 - Cada empresa poderá nomear apenas 01(um) representante legal, ao passo em que 
este, somente poderá ser credenciado para representar uma empresa credenciada. 
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5.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte 
conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar a 
seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta 
Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº. 123/2006; 
 
b) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição 
será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI; 
 
c) As certidões descritas nas alíneas acima apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente 
ano terão obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. 
 
5.5 - Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresentá-
los até a hora e data estabelecida no item 1.1 deste Edital, caso em que o Município de Nova 
Lima não se responsabilizará por atraso ou extravio dos envelopes. 
 
5.6 - Para os licitantes que enviarem suas propostas via Correios conforme descrito acima, e 
não se fizerem representar de acordo com a previsão contida no Item 5.1 deste edital, será 
vedada a participação para fins de oferta de lances verbais. 
 
5.7 - O Município de Nova Lima não disponibilizará cópia de nenhum documento, ficando 
assim o licitante responsável pelas mesmas, se for o caso.     
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido abaixo deverá ser entregue juntamente com os envelopes (a referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para 
participar do Pregão Presencial/Registro de Preços n.º  0/2021. 
Data e local: 
Assinatura: 
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  
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OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA COMERCIAL”. 

 
6.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 0/2021 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 0/2021 
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
6.3 - A licitante deverá apresentar os envelopes devidamente lacrados, não sendo aceito o 
fechamento destes após o início da sessão. 
 
6.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou membro da Equipe de Apoio. 
 
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas, com a última página assinada pelo representante legal da empresa, 
e deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver); 
 
b) Número do processo e do Pregão Presencial/Registro de Preço;  
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c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo do 
produto cotado, em conformidade com as especificações contidas no anexo II, Termo de 
Referência; 
 
d) Preço unitário e total por ITEM em moeda corrente nacional, em algarismo. O preço 
total da proposta deverá ser por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação; 
 
e) Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários; 
 
f) Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas 
ofertas dos demais licitantes; 
 
g) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
 
h) O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
 
i) Conter prazo de entrega de no máximo 10 (dez) dias corridos a contar do 
recebimento da Ordem de Fornecimento; 
 

j) As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação. Sendo a proposta corrigida o representante 
da empresa deverá assiná-la se estiver presente na sessão; 
 

k) Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  
 

l) 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 detentora dos preços registrados. 

 

7.2 - Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
7.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para cada item do objeto 
desta licitação. 
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7.4 - Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida 
aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do 
edital. 
 
VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 
 
8.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
8.1.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

8.1.1.1 - A licitante que apresentou um ou mais documentos relacionados abaixo por ocasião 
do credenciamento, fica dispensada de apresentá-las novamente. 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 

c) No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição 
de seus administradores; 

d) O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das 
alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não 
consolidadas; 

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 
poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 

f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

g) 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. 
 
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 
 
c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 
358 e 443/2014; 
 
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 
f) Certidão de regularidade Nacional de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 
publicada no DOU em 08/07/2011. 
 
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.1.3.1 - Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pela Comarca Sede da 
licitante datada de até 90 (noventa) dias anteriores à abertura dos envelopes. 
 
8.1.3.1.1 - No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, 
juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o 
plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações 
públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente. 
 
8.1.4 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante executou o fornecimento de produtos 
similares em características compatíveis com o objeto da presente licitação, com nome 
legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ. 
 
8.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, conforme anexo VI; 
 
b) Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99, de que não emprega mão de obra de 
menores ou, empregando, cumpre a disposição expressada no inciso I do § 3º do artigo 27, 
com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da Constituição 
Federal, conforme anexo VI. 
 
 

 



 

            
 
 

10 

8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
8.2.1 - Como condição para celebração da Ata de Registro de Preços, a Licitante vencedora 
deverá juntar declaração de que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem, assim identificados: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial-SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural-Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte-SENAT, Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-SESCOOP, as escolas técnicas e agrotécnicas 
de educação, e as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivos assistência ao 
adolescente e à educação profissional, registradas no conselho municipal dos direitos da 
criança e do adolescente, número de aprendizes equivalente a cinco por cento (5%), no 
mínimo e quinze por cento (15%), no máximo, dos trabalhadores existentes no seu 
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, nos termos do arts. 428 e 
429 da CLT, Decreto nº 9.579/2018 e Lei 8.069/90 – ECA, conforme modelo no Anexo VII. 

8.2.1.1 - Estão isentas desta declaração, Entidades sem Fins Lucrativos que atuem com 
educação profissional, as Microempresas, EPP, Empresas optantes do Simples Nacional e 
MEI. 

8.2.2 - Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

8.2.2.1 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese de o documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 
validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 
considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão, 
ressalvadas as exceções previstas no edital. 
 
8.2.3 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão inabilitados e não 
aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

8.2.4 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o (a) Pregoeiro(a) poderá fixar-lhes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das 
causas referidas no ato inabilitatório. 

8.2.5 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 
competente ou por servidor designado para o pregão. 

8.2.6 - As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
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8.2.6.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

8.2.6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) Pregoeiro (a). 

8.2.6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis 
inicialmente concedidos. 

8.2.6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

8.2.7 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 
pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua 
expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 

8.2.8 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, 
será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação 
do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 
sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 
declarar o licitante vencedor. 

8.2.9 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
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, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
9.1 - No horário, data e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

9.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 
certame.  
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9.3 - A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

9.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  

9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o tipo de licitação menor preço, critério de 
julgamento POR ITEM.  

9.5 - O (a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. 
 
9.5.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, em igualdade de condições, o 
desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para definir a ordem dos 
lances ou a proposta vencedora. 

9.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa, declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

9.8 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
9.9 - Na sucessão de lances, a diferença mínima do valor ofertado será fixada pelo pregoeiro, 
podendo variar no decorrer da sessão. 
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9.10 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9.11 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste edital. 
 
9.12 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas neste Edital. 
 
9.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.14 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço POR ITEM e o valor estimado para a contratação, podendo o(a) 
Pregoeiro(a) negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 
 

9.15 - Após a fase de lances para os itens 57,86,88, 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. 
 
9.15.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.15.1.1 - 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. 
 
9.15.1.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
 
9.15.1.3 - 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. 
 
9.16 - 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. 
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9.17 - 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. 
 
9.18 - O (a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço.  

9.19 - Após a negociação, se houver, o (a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.20 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  

9.21 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações. 

9.21.1 - A verificação será certificada pelo (a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  

9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

9.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o (a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

9.24 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
9.25 - A contratação formalizar-se-á mediante assinatura da Ata de Registro de Preços, 
observadas as cláusulas e condições deste edital e da proposta vencedora. 
 
9.26 - Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o fornecedor 
registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada 
durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, 
conforme disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, mediante: 
 
a) assinatura da Ata de Registro de Preço; 
b) emissão do Empenho de despesa ou;  
c) autorização de compra. 
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9.27 - O Município de Nova Lima convocará o fornecedor com preço registrado em ata para, 
a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à 
contração, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para: 

a) efetuar a retirada do Empenho ou instrumento equivalente; e  
b) assinar a Ata de Registro de Preço. 

9.28 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pelo Município de Nova Lima. 
 
9.29 - Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de 
preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos 
casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
 
9.30 - É facultado ao Município de Nova Lima, quando o convocado não assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes 
remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a 
licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital. 
 
9.31 - Após a publicação da Ata do Registro de Preços no Site Oficial e por afixação em 
quadro próprio do Município de Nova Lima, poderão ser firmados os contratos dentro do 
prazo de validade do Registro de Preços. 
 
9.32 - Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro 
de Preços, se tiver o Município de Nova Lima conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou 
econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a 
convocação das licitantes remanescentes. 
 
9.33 - 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 (a) Pregoeiro(a), 
membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
X - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
10.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, encaminhando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, cabendo ao (à) Pregoeiro(a) decidir sobre a 
petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
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10.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil 
que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do 
suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
10.3 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão 
sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura 
dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”. 
 
XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para 
apresentação de razões de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.1.1 - O Recurso e as Contrarrazões deverão ser encaminhados para o Setor de Pregão, 
respeitando o prazo citado acima. 
 
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na decadência 
do direito de recurso, adjudicação do objeto do certame pelo (a) Pregoeiro(a) à licitante 
vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
 
11.3 - Interposto o recurso, o (a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
11.4 - 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. 
 
11.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.6 - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
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XII - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

 
12.1 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido de forma parcelada. A entrega será na 
Rua Severiano de Lima nº151, Bairro Centro, Nova Lima, MG. Almoxarifado das SEMDS.  
Horário de funcionamento: 08:00 às 11:00 h e de 13:00 às 16:00h de segunda a sexta, 
contato 0xx31 3542- 5904 ou 3542-4873 e 99475-0703 e-mails: 
suporteop.semds@pnl.mg.gov.br e acolhimentoinstitucional.semds@pnl.mg.gov.br, no 
prazo de até 10(dez) dias corridos, após recebimento da Ordem de Fornecimento. A 
solicitação será feita pelo servidor responsável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Políticas Públicas do Município de Nova Lima. Em caso de mudança ou inclusão de 
novo endereço, a empresa será comunicada com antecedência mínima de 05(cinco) dias. 

12.2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita em embalagens seguras, sendo de 
responsabilidade da detentora dos preços registrados todas as despesas de transporte, 
extravio, danos acidentais no trajeto e quaisquer outros resultantes do fornecimento do 
objeto deste edital. 

12.3 - A partir do recebimento da solicitação do setor requisitante a detentora dos preços 
registrados deverá observar as condições e prazos para as entregas definidos no edital e na 
Ata de Registro de Preços, de forma a não causar prejuízos ao serviço público.  

12.4 - A detentora dos preços registrados deverá assumir prejuízos quanto ao estado de 
conservação e qualidade dos produtos a serem fornecidos. 

12.5 - A detentora dos preços registrados deverá responsabilizar -se por todos os tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução do 
fornecimento do objeto licitado. 

12.6 - A detentora dos preços registrados deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto fornecido em que se verificarem 
vícios ou incorreções. 

12.7 - A detentora dos preços registrados deverá substituir no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis os produtos que forem considerados sem condições para a utilização ou consumo, 
sem prejuízo de outras sanções e penalidades na forma da legislação. 

12.8 - A detentora dos preços registrados deverá entregar produtos dentro do prazo de 
validade. 

12.9 - De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a detentora dos preços 
registrados deverá manter durante a validade da Ata todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Licitação. 

 

mailto:suporteop.semds@pnl.mg.gov.br
mailto:acolhimentoinstitucional.semds@pnl.mg.gov.br
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12.10 - A validade da Ata do Registro de Preço será de 12 (doze) meses. 

XIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
13.1 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela própria 
secretaria, as quais ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

13.2 - Por ocasião da entrega, a detentora dos preços registrados deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 
(RG) do servidor do setor requisitante responsável pelo recebimento.  

13.3 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através do Órgão 
Gerenciador poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 
conformidade com o item adjudicado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados 
após notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente 
registrado;  
 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 
conformidade com o item adjudicado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados 
após notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente 
registrado.  

13.4 - Após o recebimento do objeto, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

13.5 - Quando, durante o prazo de validade, os produtos apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para utilização, a detentora dos preços 
registrados deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e às suas expensas, substituir 
os mesmos por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de utilização, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

13.6 - Se a detentora dos preços registrados não substituir os produtos, nem restituir o valor 
pago, no prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito 
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com eventuais débitos para com a detentora dos preços registrados, sem prejuízo de 
eventuais sanções administrativas. 
 
XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 
30 (trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto, na forma prevista no subitem 13.4 do item XIII. 

14.2 - Para efeito de pagamento, a detentora dos preços registrados deverá emitir nota fiscal 
onde conste os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito 
perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 

14.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, 
será a detentora dos preços registrados notificada para providenciar a regularização no 
prazo de 30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços e aplicação 
das penalidades previstas no capítulo XVIII, deste edital, podendo o Município de Nova Lima, 
nesse caso, convocar as demais licitantes para o fornecimento do objeto, observando a 
ordem de classificação, os requisitos de habilitação e desde que aceitas as mesmas 
condições oferecidas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido. 

14.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município 
de Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberadas do 
compromisso e o registro de preço cancelado. 

14.2.3 - As aquisições autorizadas e recebidas definitivamente pelo Município serão pagas, 
observadas as condições dispostas no capítulo XIII, deste edital. 

14.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
14.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 
 
14.5 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 
 
XV - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas decorrentes da Ata correrão à conta da dotação orçamentária:  

14.002.08.244.0152.2193,não estando  a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da 
assinatura da ata ou recebimento do empenho, por se tratar de registro de preços. R$ 
723.792,77 (setecentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e 
sete centavos) - Valor estimado para a aquisição dos produtos - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do Município de Nova Lima. 
 
14.002.08.244.0152.2193, 14.002.08.244.0152.2192, 14.002.04.244.0152.2186, 
14.002.14.243.0131.2203, 14.002.14.421.0101.2206, 14.002.03.122.0031.2042 não estando  
a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura da ata ou recebimento do 

empenho, por se tratar de registro de preços. R$ 600.701,76 (seiscentos mil, setecentos e 
um reais e setenta e seis centavos) - Valor estimado para a aquisição dos produtos - 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do Município de Nova 
Lima. 
 
XVI - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1 - Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a 
retirar as Notas de Empenhos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata, conforme anexo III. 

16.2 - Homologado o resultado da licitação, o Município de Nova Lima, respeitada a ordem 
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos 
de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
16.3 - É facultado ao Município de Nova Lima, quando o convocado não assinar a ata de 
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, 
pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
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ao classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório. 

16.4 - A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Nova Lima a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
16.5 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro, quando o Município de Nova Lima optar pela aquisição do objeto 
cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro 
de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
 
16.6 - O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
16.7 - O Município de Nova Lima monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos 
produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos bens registrados. 
 
16.8 - O Município de Nova Lima convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima 
do preço de mercado. 
 
16.9 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 
 
16.10 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o 
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 
requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações 
assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 
 
16.11 - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 
 
16.12 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município de Nova Lima para determinado Item. 
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16.13 - Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município de Nova 
Lima poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 
 
16.14 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente na imprensa Oficial. 

 
XVII - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

17.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 

17.2 - Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente comunicada e 
autorizada pelo Município de Nova Lima. 

17.3 - Em caso de adesão à Ata, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

XVIII - DAS PENALIDADES 

18.1 - A licitante vencedora que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

18.2 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito neste edital ou na Ata de 
Registro de Preços ou, ainda, no caso de infringência ao art. 71 da Lei Federal 8.666/93, o 
Município de Nova Lima poderá aplicar à Licitante vencedora as seguintes penalidades: 

18.2.1- Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 

18.2.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

18.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na 
prestação do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 
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18.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 
prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso. 
 
18.2.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 
 
a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 
Município de Nova Lima; 
d) Descumprimento de cláusula contratual. 
 
18.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 

18.2.4 - 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 o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

18.3 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 

18.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 

18.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 
do Código Civil Brasileiro. 

18.6 - As importâncias relativas às multas poderão, a critério do Município de Nova Lima, 
serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, 
entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.  

18.7 - Recusando-se a Licitante vencedora à assinatura da ata, sem motivo justificado, ficará 
caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
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19.2 -  O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.3 - É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

19.4 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes, que 
desejarem. 

19.4.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

19.5 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e pelos licitantes presentes 
que desejarem.  

19.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
na imprensa Oficial. 

19.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes cujas propostas 
forem desclassificadas serão devolvidos logo após da Ata de Registro de Preços. 

19.8 - O presente registro de preços poderá ser cancelado, mediante despacho devidamente 
fundamentado, nas hipóteses previstas em lei, sendo assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

19.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a).  

19.10 - Integram o presente Edital: 

Anexo I - Modelo de credenciamento. 
Anexo II - Termo de Referência. 
Anexo III - Minuta de Ata.  
Anexo IV - Minuta de Contrato. 
Anexo V - Modelo de Proposta Comercial. 
Anexo VI - Declarações. 
Anexo VII - Declaração de Cumprimento dos arts. 428 e 429 da CLT, Decreto nº 9.579/2018 e 
Lei 8.069/90. 
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Nova Lima, 04  de outubro  de 2021 
 

 
_________________________ 

Érica Alves Pereira 
Pregoeira 

 
Obs.: Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município, conforme visto exarado no 
rodapé (art. 38, PU, da Lei 8.666/93) 
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ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
AO 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

Praça Bernardino de Lima, nº 80,  
Centro, Nova Lima/MG  

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021 

 
CREDENCIAMENTO 

 
À _________________________________________________________, CNPJ 
_______________________________, com sede à _______________ 
_________________________________________, vem designar e credenciar o Sr. 
________________________________________________, R.G 
_______________________________CPF n.  ____________________, para representá-
la, com plenos e amplos poderes para decidir sobre questões perante O MUNICÍPIO DE 
NOVA LIMA, que envolvam nosso interesse relacionados com O PREGÃO 
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021. 
 

 
NOVA LIMA, __ de _____________ de 2021.  

 
 

_________________________ 
Nome e Assinatura 

 
 

OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA COMERCIAL”. 
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ANEXO II  
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
I - OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de material de limpeza, higiene 
pessoal, produtos descartáveis, utensílios e EPI’S para atender a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do Município de Nova Lima. 

 

 
2 - DESCRIÇÕES DOS ITENS DO OBJETO 

 

Item Unidade Quant. Enquadra-
mento 

Descrição 

1.1 PT 800 ME/MEI/ 
EPP 

ABSORVENTE HIGIÊNICO: Celulose, polietileno, adesivos 
termoplásticos, papel siliconado, polipropileno, petrolato, 
álcool berrenílico, sílica, óxido de zinco, fitoconcentrol 
camomila, formação adicional: Absorvente que oferece 
proteção essencial. 2x proteção contra vazamentos, nos dois 
lados: na frente e atrás. *Não contém fibras de algodão. Além 
disso, conta com uma película de ação protetora que dá a 
sensação de estar limpa e seca por muito mais tempo. Pacote 
com aproximadamente 16 unidades. 

2.1 PT 500 ME/MEI/ 

EPP 

ABSORVENTE GERIÁTRICO: Absorvente descartável para uso 
adulto, formato retangular, com gel superabsorvente, com 
canais de distribuição, indicado para pós-cirúrgico, pós-parto e 
incontinências urinárias de forma leve, unissex, tamanho único - 
de 40 a 70 kg, embalagem com 20 unidades; 

3.1 FR 100 ME/MEI/ 

EPP 

ACETONA: (também conhecida como dimetilcetona, 2-
propanona, propan-2-ona ou simplesmente propanona) com 
fórmula química CH3(CO)CH3, é um composto orgânico 
sintético que também ocorre naturalmente no meio ambiente. 
É um líquido incolor de odor e sabor fáceis de distinguir. 
Evapora facilmente, é inflamável e solúvel em água. Utilizada 
para remoção de esmaltes. EMBALAGEM 100 ML. 

4.1 UN 50 ME/MEI/ 

EPP 

ALICATE DE CORTAR UNHA: Em aço inoxidável, lâminas afiadas, 
cabo antideslizante para mais segurança e conforto ao 
manuseio, corte preciso e alta durabilidade, mola resistente 
com redutor de atrito; suporta maior número de afiações. 
Embalagem: Blister. Ponto de referência de oferta: Mundial, 
Tramontina ou outro de qualidade equivalente ou superior. 
 

5.1 FR 800 ME/MEI/ AMACIANTE DE ROUPA: Líquido viscoso e perfumado 
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EPP (fragrâncias). Composição mínima: tensoativo catiônico, 
espessante, fragância,1,2 benzoatiazolin-3-ona, coadjuvante, 
acidificante, corante, essência e água. Embalagem de 02 litros 
(dois Litros) com tampa de rosquear. Produto notificado na 
Anvisa/MS. Ponto referencial de oferta: Fofo, baby Soft, Ypê.  

6.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

BALDE PLÁSTICO: Plástico reforçado, PEAD (Polipropileno de 
alta), alça em aço galvanizado, capacidade por litro, 12litros 
aproximadamente. 

7.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

BASE PARA UNHA: Esmalte de unha, tipo tratamento, com 
aproximadamente 14,70 ml, cor incolor, características 
adicionais base unhas fracas. 

8.1 UN 150 ME/MEI/ 

EPP 

BOBINA PLÁSTICA PICOTADA: Bobina de saco plástico picotado 
com fundo reto produzida em polietileno super reforçado 
40x60 capacidade aproximadamente 10Kg, tipo de solda fundo 
reto bobina com 500 sacos. 

9.1 GL 300 ME/MEI/ 

EPP 

CERA IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTÊNCIA: À base de 
resinas acrílicas de última geração, coma alta resistência ao 
tráfego. Auto brilhante, antiderrapante, não inflamável e com 
grande poder de cobertura e proteção para pisos laváveis. 
Acabamento aquoso, à base de poliuretano-acrilato, coloração 
branca leitosa e baixa viscosidade, para tratamento de pisos. 
Embalado em bombona de polietileno na cor natural ou branca 
e bastante resistente. Conteúdo de 05 litros. Registro na 
Anvisa/MS. Ponto referencial de oferta: Inglesa(profissional), 
Start ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. 

10.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

COLETOR DE LIXO COM TAMPA E RODAS: Contêiner injetado 
em plástico polietileno de alta densidade (PEAD), superfície 
lavável e impermeável e cantos internos são arredondados. 120 
LITROS, com rodas de "8" (200mm) confeccionadas em 
borracha maciça. Eixo das rodas elaborado em aço carbono 
1020 galvanizado. 

11.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

CESTO DE ROUPAS TELADO 70 LITROS: Cesto plástico telado 
com tampa de material polipropileno, capacidade aproximado 
de 70 L. 

12.1 PT 200 ME/MEI/ 

EPP 

COLHER DESCARTÁVEL: Colher para refeição descartável, 
plástico cristal resistente e atóxico. Embalagem com 50 
unidades. Ponto de referencial de oferta: Para festa ou outro(a) 
de qualidade equivalente ou superior. 

13.1 PT 200 ME/MEI/ 

EPP 

GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL: Garfo para refeição 
descartável, plástico cristal resistente e atóxico. Embalagem 
com 50 unidades. Ponto de referencial de oferta: Para festa ou 
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outro(a) de qualidade equivalente ou superior. 

14.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

CONDICIONADOR: Condicionador Hidratação Profunda com 
Vitamina E ômega 9, para cabelos secos e danificados-.  
Embalagem 400 ml. 

15.1 UN 300 ME/MEI/ 

EPP 

CONDICIONADOR INFANTIL: Extrato de produto para limpeza 
de cabelos. Material não irritante aos olhos. A embalagem 
deverá conter selo de aprovação da ANVISA, identificação, 
procedência-bem.  Embalagem 300 ml. 

16.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

CORTADOR DE UNHAS: Lâmina curva que acompanha o 
formato da unha; Corte preciso e resistente, aço carbono 
niquelado e cromado, comprimento 8 cm, peso 45 g. 

17.1 CX 100 ME/MEI/ 

EPP 

COTONETE: Hastes compostas por fibras de puro algodão 
hidrófilo. Caixa com 150 unidades. 

18.1 UN 1.000 ME/MEI/ 

EPP 

CREME DENTAL: Bisnaga de 90 gramas, com micropartículas de 
cálcio, monofluorfosfato (1450 ppm de flúor), ação bacteriana, 
registro no ministério da saúde. Embalagem deve conter marca 
do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de 
validade. Deve ser aprovado pela associação Brasileira de 
Odontologia. Ponto referencial de oferta: Sorriso, Colgate ou 
outro(a) de qualidade equivalente ou superior. 

19.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

CREME DENTAL INFANTIL: Bisnaga de 50g, baixa concentração 
de flúor, com 500ppm. Embalagem deve conter marca do 
fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. 
Deve ser aprovado pela associação Brasileira de Odontologia. 

20.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

CREME PARA PENTEAR: Base: Vitamina E e Ômega 9. Para 
cabelos secos e danificados. Sela as cutículas desde a primeira 
aplicação, antifrizz e propriedades hidratantes, sem parabenos, 
parfina e petrolatos. Embalagem de 300 ml. Deverá conter selo 
de aprovação da ANVISA, identificação, procedência. 

21.1 UN 1.000 ME/MEI/ 

EPP 

DESINFETANTE: Desinfetante de 1 Ltr para uso geral, não 
corrosivo, que seja eficaz contra bactérias, germes e fungos. 
Acondicionado em embalagens plásticas de 1 litro, o 
desinfetante deverá possuir a propriedade de tornar a água 
com coloração roxa quando colocado em contato com a mesma 
forma, de forma a comprovar a presença do produto quando 
diluído e conter escrito no rótulo a eliminação de 99% das 
bactérias. Diluição superior a 30 litros por litro do produto. 
Deve possuir impreterivelmente a fragrância pinho, coloração 
castanho alaranjada, característica dessa fragrância. Ponto 
referencial de oferta: Pinho sol ou outro(a) de qualidade 
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equivalente ou superior. 

22.1 UN 1.000 ME/MEI/ 

EPP 

DESODORANTE FEMININO: Embalagem de 50 ml. Butane, 
Isobutane, Propane, Aluminum Chlorohydrate, 
Cyclopentasiloxane, PPG-14 Butyl Ether, Parfum, 
Disteardimonium Hectorite, Caprylic/Capric Triglyceride, Gelatin 
Crosspolymer, Cellulose Gum, Sodium Benzoate, Hydrated 
Silica, Aqua, Sodium Starch Octenylsuccinate, Maltodextrin, 
Hydrolyser Corn Starch, Silica, BHT, Propylene Carbonate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Coumarin, Limonene, Linalool. 

23.1 UN 1.000 ME/MEI/ 

EPP 

DESODORANTE MASCULINO: Embalagem de 50 ml. Butane, 
Isobutane, Propane, Aluminum Chlorohydrate, 
Cyclopentasiloxane, PPG-14 Butyl Ether, Parfum, 
Disteardimonium Hectorite, Caprylic/Capric Triglyceride, Gelatin 
Crosspolymer, Cellulose Gum, Sodium Benzoate, Hydrated 
Silica, Aqua, Sodium Starch Octenylsuccinate, Maltodextrin, 
Hydrolyser Corn Starch, Silica, BHT, Propylene Carbonate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Coumarin, Limonene, Linalool. 

24.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

DESODORIZANTE PARA AMBIENTE AEROSOL 400ML: Fragância 
lavanda. Composição: Cloreto de Alquil dimetil benzil amônio 
0,07%. Ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes, perfume 
e butano/propano. Ponto referencial de oferta: Glade, Bom ar 
ou outro equivalente ou superior. Fragrância Lavanda, Canela. 

25.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

DESODORIZANTE SANITÁRIO: Odorizador e neutralizador de 
odor para mictório tipo tela com pedra aromatizante. A cor da 
tela pode ser na cor azul, verde ou branca. Tipo Fragrância, 
lavanda, limão ou cítrico. Ponto referencial de oferta: Glade ou 
outro(a) de qualidade equivalente ou superior. Não tem 
gramatura. 

26.1 FR 2.000 ME/MEI/ 

EPP 

DETERGENTE LÍQUIDO 500ML: Concentrado, para lavar louças 
manualmente, neutro, testado dermatologicamente, 
biodegradável, pH situado entre 5,5 e 8, concentrado, com 
aspecto líquido viscoso e transparente, embalado em frasco 
flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, em plástico 
flexível, incolor, resistente (que não estoure no empilhamento), 
de material não reciclado com tampa de Bico desadora. 
Princípio ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio. O 
produto deverá apresentar no rótulo da embalagem a 
expressão:        "testado dermatologicamente", especificações,   
indicações, precauções, modo  de usar além de nome e 
endereço e CNPS do fabricante, serviço de atendimento ao 
consumidor, registro, ou notificação válidos no MS/ANVISA, 
bem como a composição química, nome e registro do técnico 
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ou profissional responsável na entidade de profissional 
competente. Ponto referencial de oferta: Iimpol, Ypê ou outro 
(a) de qualidade equivalente ou superior. 

27.1 FR 500 ME/MEI/ 

EPP 

DETERGENTE NEUTRO PARA USO GERAL: Detergente líquido 
superconcentrado, de alta eficiência, para a lavagem manual de 
louças, utensílios, equipamentos e cozinha.PH entre 6,5 a 8,5. 
bag de 2 L e diluição de 1 a 2 %. regularizado pela Anvisa/MS. 
Central de distribuição por comodato. 

28.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

ENXAGUANTE BUCAL: Embalagem de 500ml, com agentes com 
ação antimicrobiana, clorexidina, óleos essenciais, cloreto de 
cetil piridínio, triclosan, flúor, sem álcool. Ponto referencial de 
oferta:Listerine, Colgate ou outro (a) de qualidade equivalente 
ou superior. 

29.1 UN 300 ME/MEI/ 

EPP 

ESCOVA DE CABELO: Escova plástica para cabelo com dentes 
separados e largos ideal para pentear e desembaraçar cabelos 
grossos e compridos. Dentes com pontas arredondadas que 
penteiam os cabelos sem danificá-los. Material: Resina plástica. 

30.1 UN 300 ME/MEI/ 

EPP 

ESCOVA DE CABELO: Embalagem individual contendo 1 escova 
de madeira para todos tipos de cabelos-cabo de madeira- - 
fibras de nylon- Tam. Médio - Para Modelar cabelos. 

31.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

ESCOVA ORTODÔNTICA: Para quem usa aparelho odontológico. 
Conformação adequada e adaptada aos brequetes. 

32.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

ESCOVA DE DENTE ADULTO: Cerdas em nylon, cerdas macias, 
com pelo menos 4 fileiras de tufos, contendo no mínimo 34 
tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na 
mesma altura; cabo reto, anatômico, resistente medindo aprox. 
17 cm, com empunhadura. Embalagem em saco plástico. 

33.1 UN 250 ME/MEI/ 

EPP 

ESCOVA DE DENTE INFANTIL: Cerdas angulares extra macias, 
com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas 
uniformemente e arredondadas na mesma altura; cabo reto, 
anatômico, medindo aproximadamente 15 cm, com 
empunhadura. Embalagem em saco plástico. 

34.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

ESCOVA MULTIUSO EM PLÁSTICO PARA LAVAR ROUPA: 
Composta de material sintético. Cerdas de boa qualidade, 
resistentes e que não se desprendem facilmente.   Não deve 
conter partes de madeira. Ponto referencial de oferta: Condor 
ou outro (a) de qualidade equivalente ou superior. 

35.1 UN 30 ME/MEI/ 

EPP 

ESFREGÃO COM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL E PANO DE 
MICROFIBRA DE CABEÇA GIRATÓRIA COM O BALDE MOP, 
Centrífuga 360 (cesto de inox giratório de alta rotação agiliza a 
secagem do esfregão) Sistema manual a centrifugação. 
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Capacidade do balde aproximada de 16 litros, largura do balde 
aproximada de 26cm; comprimento do balde: aproximada de 
45cm; altura do balde: aproximada de 21cm; comprimento do 
cabo: aproximada de 1,20m. ITENS INCLUSOS: um balde Mop 
360 com cesto de inox, um Cabo desmontável, esfregões de 
microfibra acopláveis ao cabo. 

36.1 UN 300 ME/MEI/ 

EPP 

ESMALTE: aproximado de 10,00ml, cor: tons claros, escuros e 
cintilantes. 

37.1 PT 500 ME/MEI/ 

EPP 

ESPONJA DE AÇO: Nº 0, composto de aço carbono, 
acondicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, peso 
líquido 60g. Ponto referencial de oferta: Assolam, Bombril ou 
outro (a) de qualidade equivalente ou superior. 

38.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

ESPONJA PARA BANHO: Bucha em espuma, macia, formato 
retangular, 16X10X5 cm AXLXP aproximadamente. 

39.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

ESPONJA MULTIUSO: Antibacteriana, tipo dupla face no 
mínimo com dimensões aproximadas de 110x75x20mm, com 
formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor verde e 
amarela. Embalagem plástica contendo 1 unidade. Ponto 
referencial de oferta: Scotch Brite, Bettenin ou outro (a) de 
qualidade equivalente ou superior. 

40.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

FIBRA PARA LIMPEZA LEVE MULTIUSO: Composta de fibra 
sintética com abrasivo. Dimensões aproximadas de 
125x87x24mm. Pacote contendo 5 fibras picotadas. Ponto 
referencial de oferta: Bettanin, Scotch Brite ou outro (a) de 
qualidade equivalente ou superior. 

41.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

FIO DENTAL: Fio dental encerado, 100 metros. 

42.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

FLANELA BRANCA: Flanela para limpeza composta por 100% 
algodão, cor banca, lisa. Dimensões mínimas 40 cm X 60 cm 
com variações de até 20%. Embalagem: pacote com 1 unidade.     

43.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

FÓSFORO: Maço com 10 caixas c/ 40 palitos. Composto de 
fósforo, clorato de potássio e aglutinantes. Embalagem 
contendo 10 caixas com 40 palitos cada. Autorizado pelo 
INMETRO. Ponto referencial de oferta: Fiat lux ou outro(a) de 
qualidade equivalente ou superior. 

44.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

GEL PARA CABELOS: Sem álcool, embalagem de 250grs. 
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45.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

HIDRATANTE CORPORAL: Água, Parafina Líquida, Isoparafina, 
Glicerina, Isopropyl, Cera Microcristallina, Glicerina Glucoside, 
Sulfato de Magnésio, Citrato de Sódio, Ácido Cítrico, 
Ethylhexylglycerin, d-Limonene, Benzyl Alcohol, Geraniol, 
Citronellol, Buteylphenyl Methylpropionol, Benzil Salicylate, 
Cinnamyl Alcohol, Alpha-isomethyl lonone, Hydroxycitroenlal. 
Embalagem com 400 ml. 

46.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

LIXA DE UNHAS: Dupla face com granulação média indicada 
para todo tipo de unha, tamanho aproximado de 16 
centímetros. 

47.1 FR 300 ME/MEI/ 

EPP 

LUSTRA MÓVEIS: 200ml, cheiro agradável, brilho seco, à base 
de óleo parafínico, cera micro cristalina, dimetil polisiloxono, 
tensoativos não iônicos, espessantes, alcalinizastes, 
preservante, solventes e veículo.   Fragrância:  Lavanda. 
Embalagem: Frasco   plástico com tampa flip-top de 200ml.  
Autorização da ANVISA/MS. Ponto referencial de oferta: 
JHNSON ou outro (a) de qualidade equivalente ou superior. 

48.1 PT 400 ME/MEI/ 

EPP 

LUVAS DE LIMPEZA: Tamanho médio, luvas de borracha 
natural: Látex e resina nitrílica, forro verniz silver, 
antiderrapante tipo diamante, deve conter registro no Inmetro. 
Número do CA cor azul. Ponto referencial de oferta. Volque ou 
outro (a) de qualidade equivalente ou superior. Pacote com 1 
par. 

49.1 PT 400 ME/MEI/ 

EPP 

LUVAS DE LIMPEZA: Tamanho grande, látex e resina nitrílica, 
forro verniz silver, antiderrapante tipo diamante, deve conter 
registro no Inmetro. Número do CA cor azul. Ponto referencial 
de oferta. Volk ou outro (a) de qualidade equivalente ou 
superior. Pacote com 1 par. 

50.1 UN 5 ME/MEI/ 

EPP 

MANGUEIRA DE JARDIM 50 METROS COM ENGATE E 
ESGUICHO REGULÁVEL: Mangueira Flexível e de fácil manuseio, 
produzida em 3 camadas distintas(interna pvc, intermediária 
em fio de poliéster trançado e externa em pvc)recomendada 
para situações de uso com pressão da água de até 12 
bar(174psi) e temperatura de 50º C,50 metros de comprimento, 
diâmetro médio de 1/2",espessura média das paredes 2,00mm, 
acompanha 1 esguicho com jato regulável prático sistema de 
regulagem do fluxo através do regulador frontal e adaptador 
com engate rosqueado. 

51.1 UN 150 ME/MEI/ 

EPP 

MANTEIGA DE CACAU: Hidratante Labial formulado com 
ingredientes 100% naturais, manteigas de karité, cacau e o óleo 
de açaí. Possuem propriedades que nutrem, revitalizam e 
hidratam os lábios mantendo a elasticidade da pele. Livre de 
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conservantes e corantes artificiais, embalagem de 1 unidade, 
3,3g aproximada. 

52.1 FR 500 ME/MEI/ 

EPP 

DESENGORDURANTE: Líquido, composto tensoativo, não 
iônico, biodegradável, sequestrante, alcalizaste, preservativo, 
corante, perfume e água, embalado em fraco plástico 500ml. 
Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição 
de uso, tempo de contato, limite para uso, cuidados de 
conservação, princípios ativos, frase de advertência e primeiros 
socorros, lote, data de fabricação, prazos de validade, número 
do registro com a sigla do órgão competente e nome do 
responsável técnico com o número da inscrição no conselho 
regional de farmácia ou de química, dados do fabricante, 
autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.MG. 
Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de 
Produtos Químicos) do Produto. Ponto referencial de oferta: 
Veja, UAU, Mister Musculo ou outro (a) de qualidade 
equivalente ou superior. 

53.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

PÁ PARA LIXO C/ CABO DE MADEIRA MÍNIMO DE 70CM: Pá de 
lixo - metal zinco tipo gari cabo longo (mínimo de 70 cm). 

54.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

PALITO DE UNHA: Madeira durável, ponta chanfrada para 
empurrar cutículas e retirar o excesso de esmaltes das unhas, 
14 cm  aproximadamente. 

55.1 UN 400 ME/MEI/ 

EPP 

PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA: Pano multiuso 
descartável em bobina tipo Perflex. Rolo com 300 metros.75gr. 
Composto por aproximadamente 70% de viscose e 30% de 
poliéster e no tamanho 33x50cm aproximados. Principais 
características: higiênico, superabsorvente, não soltar fiapos, 
resistente e antibacterial. 

56.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

PAPEL ALUMÍNIO: Rolo, largura de 45 cm e comprimento de 
65m. Não perecível, inodoro e atóxico. Ponto referencial de 
oferta: Boreda ou outro(a) de qualidade equivalente ou 
superior. 

57 PT 750 Ampl. 
Concorr. 

PAPEL HIGIÊNICO: Papel higiênico   de primeira qualidade, folha 
dupla, extra macio, gramatura de 27 a 30g/m2, alta alvura, 
neutro, de alta absorção, 100% fibras celulósicas virgens, 
picotado e gofrado, não perecível. Dimensões: rolo de 60cm x 
10cm. Embalagem: fardo com 64 rolos branco (alvura > 85% 
conforme ABNT NBR NM-2470), isento de manchas, furos e 
rasgos, sem perfume) Ponto referencial de oferta: Personal, 
Neve ou outro (a) de qualidade equivalente ou superior.  

57.1 PT 250 Cota de PAPEL HIGIÊNICO: Papel higiênico   de primeira qualidade, folha 
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25% do 
Item 57 

dupla, extra macio, gramatura de 27 a 30g/m2, alta alvura, 
neutro, de alta absorção, 100% fibras celulósicas virgens, 
picotado e gofrado, não perecível. Dimensões: rolo de 60cm x 
10cm. Embalagem: fardo com 64 rolos branco (alvura > 85% 
conforme ABNT NBR NM-2470), isento de manchas, furos e 
rasgos, sem perfume) Ponto referencial de oferta: Personal, 
Neve ou outro (a) de qualidade equivalente ou superior.  

58.1 PT 1.000 ME/MEI/ 

EPP 

PAPEL TOALHA: Branco para cozinha, pacote com 2 rolos 
contendo 50 toalhas picotadas tamanho 22 X 19 cm 
aproximados. Folhas duplas, 100% fibras celulósicas, de alta 
absorção.  Ponto referencial de oferta: Scott ou outro (a) de 
qualquer equivalente ou superior. 

59.1 UN 50 ME/MEI/ 

EPP 

PASSADOR DE CERA COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO: 
Passador de cera de uso médico, com espuma retangular 
medindo 4,5 x 30cm aproximadamente, cabo de madeira 
revestido em PP com gancho na ponta para pendurar. 

60.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

PENTE: Pente de plástico, largo. Uso profissional. Cores 
variadas, 23cm aproximados. 

61.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

PENTE FINO: Pente de plástico, fino. Uso profissional. Cores 
variadas, 23cm aproximados. 

62.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

POLVILHO ANTICÉPTICO: Ácido salicílico, enxofre, ácido bórico, 
óxido de zinco, amido-talco QSP, embalagem plástica, 100gr. 

63.1 PT 300 ME/MEI/ 

EPP 

POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 250ML 100% PP: Pote de 
plástico descartável, sem tampa, material resistente ao calor 
100% polipropileno (PP), estar em conformidade com a Norma 
Técnica 14865/2002- ABT. Pacote com 50 Unidades.   Ponto 
referencial de oferta: Copebrás ou outro(a) de qualidade 
equivalente ou superior. 

64.1 PT 300 ME/MEI/ 

EPP 

PRATO DESCARTÁVEL RASO: Plástico resistente 21cm de 
diâmetro, com certificado da ABNT n.º NBT 14865. Pacote com 
10 unidades. 

65.1 PT 300 ME/MEI/ 

EPP 

PRATO DESCARTÁVEL TIPO CUMBUCA: Prato descartável 
plástico resistente 15cm, fundo, com 15cm de diâmetro, com 
certificado da ABNT n.º NBT 14865. Embalagem com 10 
unidades. 

66.1 FR 200 ME/MEI/ 

EPP 

PROTETOR SOLAR: Bloqueador solar para pele, Fator Proteção 
Solar 50, frasco 120 ml, Proteção contra a ação de raios UVA e 
UVB. Testado dermatologicamente, hipoalérgico e água 
resistente. Embalagem de 120 ml. 



 

            
 
 

36 

67.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

RODO PLÁSTICO DE 30CM ERGONÔMICO: Rodo Plástico, 
borracha dupla, com cabo roscável e revestido com material 
plástico, medindo aproximadamente 30cm de base. 

68.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

RODO PLÁSTICO DE 60CM ERGONÔMICO: Rodo plástico, 
borracha dupla, com cabo roscável e revestido com material de 
plástico, cabo de aço revestido em PP medindo entre 1,35 e 
1,40m de comprimento medindo 60 cm de base. 

69.1 UN 50 ME/MEI/ 

EPP 

RODO PLÁSTICO PARA PIA: Base em polipropileno, material de 
secar em borracha, 15cm aproximados. 

70.1 UN 500 ME/MEI/ 

EPP 

SABÃO EM BARRA: Sabão neutro a base de ácido graxos; 
glicerina; conservante; sal inorgânico e água. Ponto referencial 
de oferta: Ypê, minuano ou outro de qualidade equivalente ou 
superior. 

71.1 UN 1.000 ME/MEI/ 

EPP 

SABÃO EM PÓ: caixa de papelão de 1 Kg sem cloro, com poder 
removedor de manchas. Composto de tensoativo aniônico, 
tensoativo catiônico, coadjuvantes, sinergia, branqueador 
óptico, enzima, tamponastes, essência, carga, alvejante, 
atenuador de espuma, essência e água; contendo alquil 
benzeno sulfonato de sódio e tensoativo biodegradável. 
Registro na Anvisa. Ponto referencial de oferta: Invicto, Omo, 
minuano ou outro de qualidade equivalente ou superior. 

72.1 UN 1.500 ME/MEI/ 

EPP 

SABONETE: em barra utilizado para a higiene pessoal, 
composto principalmente por ácido graxo animal (gordura) e 
vegetal (óleos), além de álcalis e alguns aditivos 
complementares responsáveis pela fragrância, 
aproximadamente 90g. 

73.1 UN 150 ME/MEI/ 

EPP 

SABONETE EM BARRA INFANTIL 90GR: composto de extrato de 
leite de aveia, glicerina, sabão de ácido graxo de babaçu, graxos 
de soja, cloreto de sódio, carbonato de sódio, dióxido de titânio, 
EDTA, BHT, perfume e água testado dermatologicamente. 
Embalagem com 1 unidade de 90gr, uso doméstico. Ponto 
referencial de oferta: Jhonson's, Pompom ou outro(a) de 
qualidade equivalente ou superior. 

74.1 UN 200 ME/MEI/ 

EPP 

SACO ALVEJADO: Pano para limpeza pesada tipo saco de 
algodão, de cor branca, duplo, 100% de algodão, alvejado, pré 
amaciado, tamanho 48 x 69cm (sendo permitida uma variação 
de 5 cm para mais ou para menos), resistente. 

75.1 PT 200 ME/MEI/ 

EPP 

SACO PARA EMBALAGEM: Transparente, não reciclado, 
resistente, formato 0,50m x 0,80m x 0,08, capacidade de 30 kg 
aproximados. Pacote com 100 unidades. 
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76.1 PT 300 ME/MEI/ 

EPP 

SACO PLÁSTICO PRETO P/LIXO CAPACIDADE 100LITROS (TAM. 
105 X 75 CM): Saco para lixo de 100 litros, fabricados em resina 
termoplástica reforçado,100% em PEAD, suportando peso de 
20Kg. Embalagem com cento, na cor preta, deverão apresentar 
solda continua homogênea e uniforme, proporcionando uma 
perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 
durante o manuseio. Dimensões mínimas de 75 cm de largura e 
105 de altura, atendendo à norma 9191. 

77.1 PT 300 ME/MEI/ 

EPP 

SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO - 50 LITROS: Saco para lixo 
de 50 litros, fabricados em resina termoplástica, reforçado 
100% em PEAD, suportando peso de 10Kg, Embalagem com 
cento, na cor preta. Deverão apresentar solda contínua 
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, 
e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Dimensões mínimas de 63 cm de largura e 80 cm de altura. 
Atendendo a norma 9191. 

78.1 FR 200 ME/MEI/ 

EPP 

SANITIZANTE PARA FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: 
Sanitizante para hortifrutigranjeiros a base de ácido láctico; sem 
enxague; desinfecção em 90segundos; sem gosto residual ou 
cheiro; aspecto líquido, PH 0,5 a 1,5. Regularizado pela 
Anvisa/MS. Bombona de 9,46 litros. Central de distribuição por 
comodato. 

79.1 UN 400 ME/MEI/ 

EPP 

SHAMPOO INFANTIL: Laurileter sulfato de sódio, laurileter 
sulfosuccinato dissódico, 1,2-diborno-2,4-dicianobutano, 2 
fenoxietanol, EDTA dissódico, metilparabeno, propilparateno, 
coanfodiacetato dissódico, laurilpoligligoe polisobato-80, 
dioleato de metilglicose, álcool laurílico etoxialidado, fragância, 
CI 19140, água desmineralizada, com 400ml. 

80.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

TESOURINHA: Lâmina curva, corte preciso, super-resistente, 
aço inoxidável, tamanho aproximado de 9 cm. 

81.1 UN 1.000 ME/MEI/ 

EPP 

TOUCA DESCARTÁVEL: Confeccionada em TNT 100% 
polipropileno, com gramatura aproximada de 20gr/m2, em 
formato de circunferência. Tamanho único. Produto com 
registro no ministério da saúde. Acondicionadas em caixa de 
papelão ou embalagem plástica contendo 100 unidades, com 
dados do produto e fabricante. Ponto referencial de oferta: 
Descarpack ou outro(a) de qualidade equivalente ou superior. 

82.1 UN 50 ME/MEI/ 

EPP 

VASSOURA DE PELO: Vassoura de pelo com Capa de madeira, 
nas dimensões aproximadas de 40cm, com rosca para fixação 
do cabo. Cabo de aço revestido em PP na cor cinza, medindo 
entre 1,35 e 1,40m de comprimento, com rosca em uma 
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extremidade e pendurado plástico na outra. Deve possuir 
etiqueta com informações do produto e do fabricante. Ponto 
referencial de oferta: Guarany, Condor ou outro(a) de qualidade 
equivalente ou superior. 

83.1 UN 50 ME/MEI/ 

EPP 

VASSOURA DE TETO: Vassoura para limpeza de teto, com cabo 
em madeira revestido em pvc, separado em duas partes, 
dotado de encaixe para unir as partes, com comprimento total 
de 2,4 metros. Comprimento mínimo de fibras de limpeza 
20cm. 

84.1 UN 120 ME/MEI/ 

EPP 

VASSOURA PIAÇAVA: Com batoque,20 cm, com cabo de 
madeira revestido em pvc, medindo entre 1,35 e 1,40m de 
comprimento. 

85.1 UN 100 ME/MEI/ 

EPP 

VASSOURINHA PARA SANITÁRIO: Vassourinha sanitária em 
plástico, composta de material sintético, metal e pigmento com 
tamanho de 30cm aproximadamente. 

86 UN 242.760 Ampl. 
Concorr. 

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: confeccionada em três 
camadas, sendo duas externas em não tecido de cor branca, 
atóxico, hipoalergênico, inodoro, com tratamento repelente aos 
agentes líquidos e uma camada de filtro meltblown. Modelo 
retangular, com pregas longitudinais, dispositivo de ajuste 
nasal, laterais de comprimento adequado em elástico para 
fixação, gramatura total de 30 a 80gr/m2. Embalagem coletiva, 
contendo dados de identificação, lote, validade, tipo de 
esterilização e procedência. Registro no Ministério da Saúde. 

86.1 UN 80.920 Cota de 
25% do 
Item 86 

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: confeccionada em três 
camadas, sendo duas externas em não tecido de cor branca, 
atóxico, hipoalergênico, inodoro, com tratamento repelente aos 
agentes líquidos e uma camada de filtro meltblown. Modelo 
retangular, com pregas longitudinais, dispositivo de ajuste 
nasal, laterais de comprimento adequado em elástico para 
fixação, gramatura total de 30 a 80gr/m2. Embalagem coletiva, 
contendo dados de identificação, lote, validade, tipo de 
esterilização e procedência. Registro no Ministério da Saúde. 

87.1 UN 545 ME/MEI/ 
EPP 

PROTETOR FACIAL: dimensões aproximadas: 341mm x 245mm 
DESCRIÇÃO: Faceshield transparente com película protetora. 
Protetor facial com visor de alta resistência. Protege contra 
impacto frontal de gotículas aéreas e respingos líquidos. 
Produto com fechamento em elástico, permitindo mais 
conforto, elasticidade e se adaptando ao formato da cabeça. 

88 UN 14.153 Ampl. 
Concorr. 

AVENTAL DESCARTÁVEL: confeccionado em TNT, oferecendo 
resistência e durabilidade, não estéril, hipoalergênico e atóxico, 
com mangas longas e punho com elástico, oferecendo maior 
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segurança ao profissional, com abertura traseira com 
fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na 
cintura, com a gola cirúrgica. Sua utilização possui a finalidade 
de formar uma barreira mecânica que oferece maior segurança 
e proteção contra respingos nas regiões cobertas. Cor branca, 
com a gramatura 30 g/m², tamanho único. 

88.1 UN 4.717 Cota de 
25% do 
Item 88 

AVENTAL DESCARTÁVEL: confeccionado em TNT, oferecendo 
resistência e durabilidade, não estéril, hipoalergênico e atóxico, 
com mangas longas e punho com elástico, oferecendo maior 
segurança ao profissional, com abertura traseira com 
fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na 
cintura, com a gola cirúrgica. Sua utilização possui a finalidade 
de formar uma barreira mecânica que oferece maior segurança 
e proteção contra respingos nas regiões cobertas. Cor branca, 
com a gramatura 30 g/m², tamanho único. 

89.1 UN 98 ME/MEI/ 

EPP 

ACRÍLICO PARA MESA: Barreira de Proteção Antiviral para Mesa 
- DESMONTÁVEL E MÓVEL (uso horizontal ou vertical). Medidas 
aproximadas de 80x80cm, Material: acrílico virgem 3mm, 
Apoio: 3 pés desmontáveis de acrílico com 4cm altura x 10cm 
larg. aproximadamente Cor: Totalmente Transparente. 

90.1 FR 8.880 ME/MEI/ 

EPP 

FRASCO DE ÁLCOOL EM GEL 70% (500ML): álcool gel; tipo: gel; 
composição: álcool etílico 70%; uso: antissepsia de pele, mãos e 
antebraços; volume: 500ml; características da embalagem: 
frasco com válvula pump dosadora; apresentação comercial: 
conforme embalagem do fabricante; deverá possuir na 
composição componentes hidratantes ou emolientes; O 
produto deve estar de acordo com as normas reguladoras e 
possuir registro na ANVISA ou observados os requisitos 
previstos na RDC nº 350, de 19 de março de 2020, alterada pela 
RDC nº 422, de  16 de setembro de 2020.  

91.1 GL 1.206 ME/MEI/ 

EPP 

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM EM GALÃO 
C/ 05 LITROS: com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, 
com eliminação de 99,9% das bactérias. Embalado em frasco 
plástico resistente. Deve apresentar a FISPQ (Ficha de 
Informações de Segurança de Produtos Químicos). Registro na 
ANVISA. 

92.1 GL 444 ME/MEI/ 

EPP 

SABONETE LÍQUIDO: em galão c/ 05 litros aroma floral ou erva 
doce, composição: lauril eter sulfato de sódio, aminas glicerina, 
essencias, corantes e conservantes, composição: lauril eter 
sulfato de sódio, aminas glicerina, essencias, corantes e 
conservantes deve conter registro na ANVISA. 

93.1 FR 2.100 ME/MEI/ ÁGUA SANITÁRIA: 2 litros com alvejante, detergente e 
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EPP perfume. Componente ativo: NACLO (hipoclorito de sódio), teor 
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% 27 p/p. o produto deve 
apresentar notificação na ANVISA/MS. Com alça do próprio 
frasco, bem vedado com tampa de rosca e não apresentar 
nenhum vazamento. 

94.1 UN 87 ME/MEI/ 

EPP 

BORRIFADOR DE ÁLCOOL E ÁGUA:  sistema de pressão manual, 
bico regulável de jato, material: polietileno, polipropileno e 
metal - Embalagem de aproximadamente 280 ML. 

95.1 UN 38 ME/MEI/ 

EPP 

BORRIFADOR DE ÁLCOOL E ÁGUA:  sistema de pressão manual, 
bico regulável de jato, material: polietileno, polipropileno e 
metal - Embalagem de aproximadamente 500 ML. 

96.1 PR 963 ME/MEI/ 

EPP 

LUVA DE LIMPEZA: de látex natural hipoalérgica para limpeza - 
Luva hipoalérgica, confeccionada em borracha natural (látex), 
composta com resina nítrica revestida internamente com verniz 
silver, com ressaltos antiderrapantes na palma e nos dedos, 
com comprimento mínimo da borda do cano a extremidade do 
3º dedo(dedo médio) de 300 mm(30cm) e espessura mínima de 
0,40 mm. Tamanho P, M e G. 

97.1 CX 120 ME/MEI/ 

EPP 

LUVAS DESCARTÁVEIS LÁTEX: para procedimentos não 
cirúrgicos, fabricadas em látex, antiderrapante, com pó. 
Indicadas para utilização em hospitais, clínicas médicas, 
odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde já 
necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos 
(sangue, fluídos potencialmente contaminados, contato com 
microorganismos, manipulação de materiais contaminados). É 
ambidestra, permitindo perfeita utilização em ambas as mãos. 
Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Produto não 
estéril, desenvolvida para procedimentos não cirúrgicos. O 
produto embalado em caixa com 100 unidades. Tamanho P, M 
e G. 

 
2.1- Dos itens de 86.1 a 97.1 e 86 e 88:  
2.1.1- Os produtos deverão constar, no ato da entrega, a data de fabricação, data de validade 
e informação do lote. 
 
3 – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 
3.1. Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, sob demanda, conforme ordem de 
fornecimento.  
3.2. A entrega DOS ITENS DE 1.1 A 85.1 E 57 deverá ser efetivada no Almoxarifado da Semds, 
à Rua Severiano de Lima, nº 151, Centro, Nova Lima/MG, das 08:00 às 11:00h e das 13:00 às 
16:00h de segunda a sexta-feira (a combinar entre as partes). Contato: (31) 35425904, 
acolhimentoinstitucional.semds@pnl.mg.gov.br. Em caso de mudança ou inclusão de novo 

mailto:acolhimentoinstitucional.semds@pnl.mg.gov.br
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endereço, a empresa será comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. A 
entrega DOS ITENS 86.1 A 97.1 E 86 E 88, deverá ser efetivada no Almoxarifado da Semds, à 
Rua Severiano de Lima, nº 151, Centro, Nova Lima/MG, das 09:00 às 16:00 horas. Contato: 
(31) 3542-4873 e (31) 99475-0703, suporteop.semds@pnl.mg.gov.br. 
 
3.3. O fornecimento deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos após a emissão da ordem 
de fornecimento. 
3.4. O objeto será recebido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, 
através da Divisão de Suporte Operacional, quando da respectiva execução, mediante recibo, 
após verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações 
previstas no Edital e em seus Anexos, sendo observado que o recebimento do objeto 
constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado.  
 
4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1- A detentora dos preços registrados deverá cumprir todas as obrigações constantes deste Termo 
de Referência e na Ata de Registro de Preços, assumindo exclusivamente os riscos e despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

4.2- Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente, 
efetuando a entrega dos itens em perfeitas condições, inclusive de acondicionamento, conforme 
especificações, prazos e local constantes no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços, 
acompanhado da respectiva nota fiscal. 

4.3- Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Lima, através do setor competente, 
que acompanhará o fornecimento do objeto licitatório com a finalidade de garantir o exato 
cumprimento das condições pactuadas. 

4.4- Manter sempre atualizado o E-MAIL fornecido na época de seu cadastramento durante toda a 
validade da ata, para fins de recebimento de Autorização de Fornecimento. 

4.5- As notas fiscais emitidas deverão expressar os preços unitários, subtotais e totais, em reais, com 
04 (quatro) casas decimais, sob pena de serem arredondados para baixo. 

4.6- Responsabilizar-se por vícios e danos do objeto, conforme Lei Federal nº 8.078 – Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.7- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos. 

4.8- Comunicar ao Município, no prazo máximo de 3 (três) dias (DOS ITENS DE 1.1 A 85.1 E 57) e de 
24 (vinte e quatro) horas (DOS ITENS 86.1 A 97.1 E 86 E 88) que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

4.9- Respeitar o sistema de segurança da CONTRATANTE e fornecer todas as informações solicitadas 
pelo mesmo, devendo ainda, os seus empregados ou prepostos apresentarem-se devidamente 
identificados por crachá e/ou uniforme da empresa. 
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4.10- Manter, durante toda a validade da ata de registro de preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.11- Cumprir e fazer cumprir a seus prepostos conveniados as leis, os regulamentos e a postura, 
bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 
objeto do contrato, cabendo-lhes única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de 
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes, em especial quanto aos estabelecidos 
pelos órgãos de vigilância sanitária. 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
5.1- Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação de serviço do objeto licitado. 
5.2- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência e na ata 
de registro de preços. 
5.3- Examinar a nota fiscal a fim de constatar se tal nota é nominal a Prefeitura de Nova Lima 
e se os critérios obedecem aos descritos neste Termo de Referência. 
5.4- Informar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada a imperfeições ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja reparado, substituído ou 
corrigido. 
5.5- Providenciar os pagamentos à detentora de preços registrado, no valor correspondente 
ao fornecimento do objeto e em conformidade com os prazos estabelecidos no Edital e seus 
anexos. 
 
 

_________________________ 
Diego Garzon Henrique 

Secretário Mun. de Desenv. Social e Políticas Públicas 
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ANEXO III 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  0/2021.   

PREGÃO Nº 121/2021. 

PROCESSO Nº 521/2021. 

 

VALIDADE: 12 meses 

 

Aos _________ dias do mês de ___________________ de 2021, o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Social e Políticas Públicas Sr. Diego Garzon Henrique, nos termos do art. 15 

da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

121/2021 por deliberação do(a) Pregoeiro(a) oficial e equipe de apoio, RESOLVE registrar os 

preços para os fornecimentos constantes nesta ata,  beneficiário 

____________________________________, localizado na rua ___________________, 

n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de 

_________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado 

por ___________________________________,conforme Termo de Referência. 

 

l - DO OBJETO: 

Eventual aquisição de material de limpeza, higiene pessoal, produtos descartáveis, utensílios 
e EPI’S para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do 
Município de Nova Lima, que são discriminados no Termo de Referência. 

1.1 - Os quantitativos estabelecidos no Termo de Referência são estimados e servem como 

referência, podendo o Município de Nova Lima adquiri-los em conformidade com suas 

necessidades, não havendo a obrigatoriedade de consumo “in totum”. 

 

II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 
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2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova 

Lima não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 

objeto, por todos os Órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de Nova 

Lima. 

IV - DO PREÇO 

4.1 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 

são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 

121/2021. 

4.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 

legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 

121/2021, que integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 

apresentadas no Pregão nº 121/2021 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 

também a integram. 

V - DO PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 

30 (trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 

correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 

demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 

objeto, na forma prevista no subitem 13.4 do item XIII do edital. 

5.2 - Para efeito de pagamento, a detentora dos preços registrados deverá emitir nota fiscal 
onde conste os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito 
perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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5.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, 
será a detentora dos preços registrados notificada para providenciar a regularização no 
prazo de 30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços e aplicação 
das penalidades previstas no capítulo XVIII, deste edital, podendo o Município de Nova Lima, 
nesse caso, convocar as demais licitantes para o fornecimento do objeto, observando a 
ordem de classificação, os requisitos de habilitação e desde que aceitas as mesmas 
condições oferecidas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido. 
 

5.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município de 
Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberados do 
compromisso e o registro de preço cancelado. 

5.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
5.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 
 

VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a validade desta Ata. 

6.2 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela própria 

secretaria, as quais ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 
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6.2.1 - Por ocasião da entrega, a detentora dos preços registrados deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG) do servidor do setor requisitante responsável pelo recebimento.  

6.2.2 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através do Órgão 

Gerenciador poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 

conformidade com o item registrado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados 

após notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente 

registrado;  

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 

conformidade com o item registrado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados 

após notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente 

registrado.  

6.2.3 - Após o recebimento do objeto, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

6.2.4 - Quando, durante o prazo de validade, os produtos apresentarem qualquer 

irregularidade que os tornem sem condições para utilização, a detentora dos preços 

registrados deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e às suas expensas, substituir 

os mesmos por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de utilização, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.2.5 - Se a detentora dos preços registrados não substituir os produtos, nem restituir o 

valor pago, no prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu 

crédito com eventuais débitos para com a detentora dos preços registrados, sem prejuízo de 

eventuais sanções administrativas. 
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6.3 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 

qual poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do 

produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do 

responsável. 

6.4 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 

da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

6.5 -Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 

conforme o caso. 

6.6 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada 

pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a 

data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao 

recebimento. 

6.7 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para 

a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

VII - DAS PENALIDADES 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito no edital nº 121/2021 ou nesta 

Ata ou, ainda, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 o Município de Nova Lima 

poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

7.1.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 

7.1.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

7.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 
do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 

7.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 
prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso. 

7.1.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
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c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 
Município de Nova Lima; 
d) Descumprimento de cláusula contratual. 

7.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 

7.1.4 - 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 o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

7.2 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 

manifestação. 

7.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 

de força maior ou caso fortuito. 

7.4 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 

do Código Civil Brasileiro. 

7.5 - As importâncias relativas a multas poderão, a critério do Município de Nova Lima, 

serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, 

entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 

VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente 

Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completada sua validade, 

contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do 

edital do Pregão nº 121/2021, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados 

os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 

consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 

pertinentes. 
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9.2 - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 

Federal 8.666/93. 

9.3 - O objeto desta Ata de Registro de preços deverá ser entregue de forma parcelada. A 

entrega será na Rua Severiano de Lima nº151, Bairro Centro, Nova Lima, MG. Almoxarifado 

das SEMDS.  Horário de funcionamento: 08:00 às 11:00 h e de 13:00 às 16:00h de segunda a 

sexta, contato 0xx31 3542- 5904 ou 3542-4873 e 99475-0703 e-mails: 

suporteop.semds@pnl.mg.gov.br e acolhimentoinstitucional.semds@pnl.mg.gov.br, no 

prazo de até 10(dez) dias corridos, após recebimento da Ordem de Fornecimento. A 

solicitação será feita pelo servidor responsável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social e Políticas Públicas do Município de Nova Lima. Em caso de mudança ou inclusão de 

novo endereço, a empresa será comunicada com antecedência mínima de 05(cinco) dias. 

X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

10.1.1 - Pelo Município de Nova Lima, quando: 

a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, e o 

Município de Nova Lima não aceitar sua justificativa; 

c) - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério do Município de Nova Lima; 

d) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pelo Município de Nova Lima; 

e) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

10.1.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo da presente Ata de Registro de Preços. 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 

será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município de 

nova Lima, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

mailto:suporteop.semds@pnl.mg.gov.br
mailto:acolhimentoinstitucional.semds@pnl.mg.gov.br
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10.1.3 - Pelas detentoras, quando: 

a) Mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município de nova Lima, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 
Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

b) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município de nova Lima a 

aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

11.1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 

a caso, pelo Secretário requisitante. 

XII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 121/2021 e as propostas das empresas 
classificadas no certame supranumerado e o mapa de lances com os preços finais do 
certame. 

12.2 - Fica eleito o foro desta Comarca do Município de Nova Lima para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

12.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 

10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais 

de Direito. 

Nova Lima, _____ de __________________ de 2021. 

________________________________________ 

Diego Garzon Henrique 

Secretário Mun. de Desenv. Social e Políticas Públicas  

____________________________________ 

Fornecedor 

Testemunhas: 

________________________________        ______________________________ 

Nome:              Nome: 
CPF:              CPF: 
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ANEXO IV 
 MINUTA DE C0NTRATO 

 
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS E 
EPI’S PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DO 
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA nº ......./20.... PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 521/2021 – ATRAVÉS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº ....../2021 PREGÃO PRESENCIAL/ 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021.  

Contrato para aquisição, através de Ata de Registro de Preços Nº ......./2021 Pregão 
Presencial/ Registro de Preços 121/2021 em conformidade com a Lei 8.666/93 e o Decreto 
Federal 7.892/2013, que entre si fazem de um lado xxxxxxxxxx, localizado na xxxxxx, n°xxxx 
no bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxxxx, estado de xxxxxxxxx, cujo CNPJ é xxxxxxxxx, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxx, doravante nominada Contratada, e de outro lado o 
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público, localizada na praça 
Bernardino de Lima, n° 80, no bairro Centro, na cidade de Nova Lima, estado de Minas 
Gerais, representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de xxxxxxxxxxxxxx Sr.(a) xxxxxxxxxx, de 
agora em diante denominado(a) Contratante, mediante as condições que se seguem. 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal, produtos descartáveis, utensílios e EPI’S 
para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do 
Município de Nova Lima, conforme descrição no Termo de Referência.  

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.  Dos Preços 

2.1.1. O Contratante pagará o valor de R$ R$ XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXX). 

2.2.  Das Condições de pagamento 

2.2.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 
30 (trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto, na forma prevista no subitem 13.4 do item XIII do edital. 

2.2.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal onde conste os 
dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a 
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Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos 
Trabalhistas – CNDT. De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a CONTRATADA 
deve manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

2.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.2.4. O Município de Nova Lima poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha 
direito, enquanto não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

2.2.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas a aquisição, especialmente aquelas relacionadas com a 
qualidade. 

2.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  

2.2.7.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

2.2.8.  O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 

2.3.  Critério de Reajuste 

2.3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste Contrato será 
reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo 
de 1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último 
reajuste, tendo como base a variação de índice oficial. 
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2.3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o INPC (IBGE) ou 
outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

2.3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) 
ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

3.1. A rubrica das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento das despesas são Nº 
xxxxxxxxxxxxxx - Secretaria Municipal de .   

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato entrará em vigor na data de XX/XX/XXXX 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 serviços, 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. Fornecer a orientação para a melhor execução do contrato, em especial a forma de 
fornecimento dos produtos. 

7.2. Supervisionar e fiscalizar o fornecimento dos produtos. 

7.3. Fazer os pagamentos devidos mediante as faturas, que deverão ser por ele 
conferidas. 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

8.1. Observar a forma de fornecimento dos produtos. 

8.2. Seguir a orientação dada pelo Município, quanto à forma de fornecimento dos 
produtos. 
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8.3. Cobrir por sua conta os gastos decorrentes do fornecimento dos produtos, seguindo 
a orientação dada pelo Município e a pontualidade. 

8.4. Apresentar junto às faturas, os comprovantes de quitação das obrigações 
decorrentes com a execução do contrato e manter durante o fornecimento dos produtos as 
condições de habilitação e qualificações exigidas. 

8.5. Substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos fornecidos que não 
satisfazer a qualidade e condições previamente contratadas. 

8.6. Ressarcir todos os prejuízos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante o 
fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, não excluindo ou realizando essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município. 

8.7. Não utilizar mão de obra infantil, ou a utilizar conforme ditames da Lei Federal nº Lei 
9.854 de 27 de outubro de 1999. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pelo 
fornecimento dos produtos objeto desta licitação, a Administração, através de sua própria 
equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização do fornecimento dos 
produtos. 

CLÁUSULA 10ª - DA RESCISÃO 

10.1.  O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos, por parte da CONTRATADA;  

b)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;  

c)  O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;  

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações;  

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  
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CLAÚSULA 11ª - DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 
8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se 
faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES 

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

12.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação 
do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

12.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

12.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

12.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
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12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o 
caso. 

CLÁUSULA 13ª - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Nova Lima/MG, 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. 

 

Nova Lima, ...... de ..................... de 20...... 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretário(a) Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratante 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 
 

Visto: 

Procuradoria Geral do Município 

Testemunhas: 

 

_______________________                       _________________________ 

CPF:                                                                 CPF 

 

 

 
 



 

            
 
 

57 

ANEXO V  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as 
determinações presentes no Edital e anexos, conforme abaixo:  
 

Item Unidade Quant. Enquadra-
mento 

Descrição Marca Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01   Ampl. 
Concorr. 

  R$ R$ 

02   Ampl. 
Concorr. 

  R$ R$ 

01.1   ME/MEI/ 
EPP 

  R$ R$ 

02.1   Cota de 
25% do 
Item 00 

  R$ R$ 

                         Valor Total dos itens R$ 

Nota:  

a) A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua proposta de preço a marca do produto. 

b) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o 
lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não 
sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 

VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 
(_________________________________________) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
PRAZO DE ENTREGA: _____ (________ ) dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento 
expedida pela (o) __________________. 
 

DECLARO: 
01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Nome: _______________________________________ 
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ANEXO VI - DECLARAÇÕES 

 
MODELO 01 

 

Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito que esta Empresa não utiliza mão de obra infantil, ou 
a utiliza conforme ditames da Lei Federal 9.854/99 de 27 de Outubro de 1999. Esta 
declaração é parte integrante na fase de habilitação, conforme exigências do presente 
instrumento convocatório (edital). 
 
  

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 

 
 

MODELO 02 

 
 
 

Declaração de Fato Superveniente 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de impedimento 
legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 

 
 



 

            
 
 

59 

ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS ARTS. 428 E 429 DA CLT,  DECRETO Nº 9.579/2018  E 
LEI 8.069/90 

 

 

 

A empresa ..............................................., inscrita no CNPJ nº .................................., declara, 

sob as penas da lei, que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem, as escolas técnicas e agrotécnicas de educação, e as entidades 

sem fins lucrativos que tenham por objetivos assistência ao adolescente e à educação 

profissional, registradas no conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, das 

entidades regulamentadas pelo Art. 50 do decreto 9.579/2018, a quantidade de ................. 

aprendizes equivalentes a ............ por cento dos trabalhadores existentes no seu 

estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, nos termos do arts. 428 e 

429 da CLT, Decreto nº 9.579/2018 e Lei 8.069/90. 

 

Local e data 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 

 
 

 


